Forvaltningens forslag til behandling af bemærkninger/indsigelser til forslag til kommuneplantillæg
7.013 Byudviklingsplan Gistrup.
Der er modtaget henvendelser fra følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nøvling-Gistrup Cykelstigruppe
Banedanmark
Miljøstyrelsen
Peter Skovbo
Egon og Gitte Jakobsen
Aalborg Stift
Helle Madsen på vegne af beboerne på Hasselvej
Steen Trant på vegne af Lundbykrat Sommerhusejer Forening
Niels Melchior Jensen og Harry Lahrmann
Per Krogh Mortensen
Gistrup Samråd
Tommy Kragballe
Energinet Eltransmission A/S
Karsten Niss på vegne af ejerforeningen Aspedalen, Ole Jørgensen, Helle Madsen og Jes Ryttersgaard
Sverre Wognsen og Else Ramsgaard
Anker Lohmann-Hansen
Jørn Abildgård

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge i bilag.
1. Bemærkning fra Nøvling-Gistrup Cykelstigruppe vedrørende mulighed for cykelsti på Nøvlingvej
mellem Nøvling og Gistrup. Indsiger oplever nuværende vejstrækning som usikker pga. manglende
rabat, stejle skrænter, ind-/udkørsler langs vejen mv. Der påpeges derudover, at en cykelsti på denne
strækning vil skabe sammenhæng i området.
Svar: Taget til efterretning
Der er i 2019 afholdt møde med gruppen på Stigsborg Brygge, hvor de har fremlagt materiale med
beskrivelse af forholdene og det ønskede projekt. Projektet har efterfølgende været en del af de
projekter som By- og Landskabsudvalget skulle prioritere imellem til udmøntning af de afsatte 4x5 mio.
kr. på de kommende budgetter.
Da en del af de midler skal gå til drift og vedligeholdelse af de eksisterende stier, har der ikke været
midler nok til nye stier, som er meget dyre at anlægge. I løbet af 2020 skal forvaltningen dog udarbejde
en ny prioritering af stiprojekter i kommunen. I den forbindelse vil ønsket om en sti mellem Gistrup og
Nøvling også indgå. Det er derfor ikke i forbindelse med dette kommuneplantillæg 7.013, at der kan
følges op på denne forespørgsel på cykelsti, men forslaget tages med i betragtning i en anden
sammenhæng.
2. Bemærkning fra Banedanmark som oplyser, at de ingen bemærkninger har til kommuneplantillægget.
Svar: Taget til efterretning.
3. Bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende varetagelsen af de statslige naturbeskyttelsesinteresser.
Det drejer sig om kommuneplanrammerne: 7.9.S1, 7.2.R4 og 7.2.O1 som helt eller delvist overlapper
med udpegede ’Økologiske forbindelser’. Miljøstyrelsen bemærker, at der mangler en vurdering af,
hvilke konsekvenser planen evt. vil have for de interesser, der ifølge kommuneplanen skal varetages i
disse områder, og om funktionen af udpegningerne kan opretholdes.
Svar: Imødekommet
De økologiske forbindelser opretholdes uændret, da de ikke vurderes at konflikte med rammerne.
7.9.S1: Ændringer i rammen medfører ikke forringelser inden for muligheder for den økologiske
forbindelse i området.

7.2.R4: Den nye ramme understøtter i højere grad muligheder for tiltag end den foregående ramme
omkring den økologiske forbindelse.
7.2.O1: Der er ingen ændringer i rammen. Forholdende for den økologiske forbindelse er uændret.
4. Bemærkning fra Peter Skovbo vedrørende mulighed for cykelsti mellem Nøvling og Gistrup og
tunnelforbindelse under Hadsundvej eller Egnsplanvej for at skabe mere sikkerhed for cyklister.
Ligeledes forespørges der om mulighed for busforbindelse fra Nøvling til Gistrup og NAU. Der ønskes
ikke tæt bebyggelse i sommerhusområdet. Der ses positivt på kommunens ønske om at bevare det
grønne look, der stilles dog spørgsmålstegn ved, at der ikke må fældes træer i.fm. nybyggeri, da det
anses som et nødvendigt onde, og ofte vil komme flere træer bagefter, når der plantes nye træer og de
vokser til. Spørger til om dronefoto er lovligt. Foreslår helårsboliger i sommerhusområdet ligesom i
Ry/Skanderborg.
Svar: Ikke imødekommet
Vedr. cykelsti: Se svar under pkt. 1.
Trafikken på Hadsundvej: Aalborg Kommune har igangsat projekteringen af enkeltrettede cykelstier
langs Hadsundvej fra bygrænsen i Gistrup til rundkørslen ved Alfred Nobels Vej samt en generel
ombygning af Selma Lagerlöfs Vej nord for rundkørslen. Herefter vil der være enkeltrettede stier langs
hele Hadsundvej-Selma Lagerlöfs Vej fra Føtex i nord til Gistrup i syd. Inden for bygrænsen vil der
fortsat være cykelbaner som i dag. Ved Egnsplanvej vil der ske en mindre ombygning og ændring af
signalerne, så cyklisterne vil skulle køre sammen med de ligeud kørende biler på samme måde som i
langt hovedparten af andre signalregulerede kryds.
Tidligere har der kørt bus mellem Gistrup og Nøvling. Bussen blev nedlagt pga. meget lav benyttelse.
Der har også været forsøg med at køre enkelte afgange på udvalgte tidspunkter, men her var resultatet
det samme. Så det vurderes ikke, at der vil komme et kundegrundlag, der er stort nok til at oprette en
fast busrute mellem Gistrup og Nøvling.
Ønsket om ikke tæt bebyggelse i sommerhusområdet stemmer overens med byudviklingsplanen, hvor
der ikke ændres på nuværende kommuneplanramme, og der ikke tillades at bygge tæt. Grunde skal
fortsat mindst være 3000 m2 iflg. kommuneplanramme ’7.9.S1’.
Der stilles spørgsmålstegn ved fældning af træer ved nybyggeri. Det er ikke noget kommuneplanen
regulerer. Hvis der laves en lokalplan, kan denne evt. regulere, hvilke træer der skal bevares. Generelt
ønsker Aalborg Kommune ikke, at træerne fældes, da der er eksempler på flere uheldige hændelser i
området, hvor træerne er fældet til fordel for store åbne haver og terrasser frem for bevaring af skoven.
Det er ikke ønskværdigt, når det fortsat ønskes, at område skal fremstå som en skov.
I forhold til om brug af foto er lovlig kan det meddeles, at det er et lovligt skråfoto, der er tilgængelig for
alle via tjenesten Skråfoto. Det er unikt, at Danmark har skråfoto for hele landet som frie data, og de er
beregnet til fx byggesager og planlægning for at kunne få indblik i lokationer. Data kan også bruges af
private borgere.
Ønsket om flere helårsboliger i sommerhusområdet: Der henvises til, at der allerede er taget politisk
stilling hertil ved opsamlingen på fordebatten for byudviklingsplanen, og det er der ikke opbakning til.
5. Bemærkning fra Egon og Gitte Jakobsen vedrørende sommerhusområdet. Der stilles spørgsmål til, at
kommunen laver en plan for området, der ikke inkluderer helårsboliger på trods af, at realiteten er, at
mange sommerhuse bruges som helårsboliger. Der ønskes dermed, at der laves en plan, der stemmer
overens med den faktiske brug af husene i området, eller at brugen af husene kontrolleres.
Svar: Ikke imødekommet
Der har været en meget omfattende debat vedr. udviklingen af helårsboliger i sommerhusområdet, og
der er ikke politisk opbakning til at ændre kommuneplanrammen fra et sommerhusområde til et
boligområde til helårsbeboelse.

6. Bemærkning fra Aalborg Stift vedrørende anmodning om, at der i den videre detailplanlægning tages
hensyn til omkringliggende kirker, og at Aalborg Stift inddrages så tidligt som muligt i tilfælde af tiltag
eller ændringer, der kan påvirke eller have indflydelse på kirkerne.
Svar: Taget til efterretning
Aalborg Kommune betragter svaret fra Aalborg Stift som en accept af byudviklingsplanens indhold.
7. Bemærkning fra Helle Madsen på vegne af 29 ud af 30 beboere på Hasselvej vedrørende
sommerhusområdet 7.9S1 Lundby Krat.
Matriklerne 3dt, 2cø, 2db, 2ba, 2at, 2ac, 2ao, 2am, 2rø og 3dd ønskes bibeholdt med de rekreative
værdier og i fremtidig planlægning, må der ikke fældes træer på grundene eller ændres terrænniveau,
at nuværende huse ikke rives ned og erstattes af større huse, og at vejene i området ikke ændres,
udvides eller asfalteres. Matrikel 3dt anmodes udlagt til rekreativt areal.
Svar: Ikke imødekommet
Området er i dag i en sommerhusramme, hvor der kan bygges sommerhuse. Se kortet herefter. I en
kommende lokalplan vil der kunne sikres træer, hvis de ønskes bevaret. Desuden vil der som
udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til at ændre terrænet, da der i kommuneplanrammen står, at
”Bebyggelse og anlæg skal tilpasses det eksisterende terræn”, hvilket betyder, at det er huset, der skal
tilpasses det eksisterende terræn, og ikke omvendt. Der ligger huse på Løndalen 22 og 26, som er
klassificeret som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi, hvilket betyder, at der ved en evt.
efterspørgsel på en nedrivning af de to huse, skal laves en vurdering af husenes bevaringsværdighed,
før de kan nedrives. Vedr. frygten for bebyggelse af nye store huse - der kan iflg. nuværende rammer
bygges sommerhuse på maks. 1 etage og 150 m2 pr. grund plus 50 m 2 for sekundært byggeri, hvilket
også gælder for de påtalte grunde. Der er ikke planer om at udvide vejene, asfaltere dem eller ændre
dem. Matrikel 3dt hænger godt sammen med matrikel 3ng, som anvendes til friarealer for bl.a. beboerne
på Hasselvej. Der er ikke afsat økonomi til, at Aalborg Kommune kan købe arealet og lave rammen til en
rekreativ kommuneplanramme. Hvis det er ønsket, at Hasselvejs beboere vil sikre, at området ikke bliver
bebygget i fremtiden af et sommerhus, og bevares som friareal, vil det være en privat erhvervelse, der
skal indgås, da Aalborg Kommune ikke har mulighed for at udlægge arealet til en rekreativ
kommuneplanramme, når Aalborg Kommune ikke ejer, eller har hensigt om at eje, arealet.

8. Indsigelse fra Steen Trant på vegne af Lundbykrat Sommerhusejer Forening vedrørende
bestemmelsen om den faste minimumsgrundstørrelse på 3000m2 samt bestemmelsen om, at der maks.
må bygges 150 m2 pr. grund for primært byggeri. Det ønskes, at der laves en yderligere opdeling af
kommuneplanrammen med specielle bestemmelser for den del af rammeområdet, der omfatter de to
foreninger, da de to foreninger i Pollendalen ikke passer ind i de udsendte bestemmelser.

Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune er bekendt med, at nogle sommerhuse ligger på fælles grund, som der ikke
umiddelbart er taget højde for i kommuneplanrammen. I forbindelse med lokalplanen vil der blive
vurderet, om der er behov for et kommuneplantillæg, som regulerer grundstørrelsen mv. ved fx
Pollendalen.
9. Indsigelse fra Niels Melchior Jensen og Harry Lahrmann vedrørende fortætning langs Hadsundvej,
centerområdet og sommerhusområdet. Der ønskes ikke 3 etagers boliger med en bebyggelsesprocent
på 60% langs Hadsundvej, da dette vil resultere i, at Gistrup mister karakter som haveby. Derudover vil
byggeriet blive støjbelastet. Centerområdet ønskes ikke udvidet, da det vil skabe trafikale problemer og
være til skade for trafiksikkerheden. Hvis rummeligheden slipper op i centerområdet, argumenteres for,
at området i stedet bør udvides mod øst. Der ønskes en lokalplan for sommerhusområdet, og at
nybyggede huses placering og udseende sikres.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er ikke mulighed for at udvide Gistrup, og derfor er eneste mulighed, hvis den efterspørgsel på nye
boliger, der er i byen, skal efterkommes, at fortætte byen. Der kan være forskellige holdninger til, om
efterspørgslen overhovedet bør efterkommes, hvis det går ud over havebyens udtryk, men Aalborg
Kommune vil prioritere at efterkomme efterspørgslen i et afgrænset område af Gistrup. Da fortætningen i
dag sker på uhensigtsmæssige placeringer til gene for naboer rundt omkring, er det med
byudviklingsplanen konkretiseret, hvor i byen der ønskes fortætning, mens den resterende by ikke
ønskes fortættet. Det betyder, at der vil ske en påvirkning af havebyens udtryk, men ikke i hele byen,
kun omkring Hadsundvej. Karakteren af haveby skal gerne til en vis grad forblive, også selvom der
fortættes, og derfor skal der ved byggeprojekter tages hånd om begrønning mv. Desuden lægges der
også op til en lokalplan, der tager hånd om at sikre havebyens kvaliteter i det fortættede område af
Gistrup. I nyt byggeri skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes, hvorfor det kan være
nødvendigt med tiltag i form af fx specielle vinduer eller andre facadeløsninger langs Hadsundvej, men
det er først i en konkret byggesag, det vil blive konkretiseret.
Centerområdet er med byudviklingsplanen udvidet for at imødekomme allerede eksisterende butikker,
samt for at sikre, at der også fremover kan etableres butikker i området. Det vurderes af Aalborg
Kommune, at det ikke vil give trafiksikkerhedsproblemer eller trafikale problemer, da der ved hver ny
byggesag, fx til en ny butik, vil blive stillet krav til indretning mv. ift. afvikling af trafik. Ved planlægning af
nye butikker skal fx parkeringspladser og adgangsveje således placeres på en god måde og vurderes ift.
trafiksikkerhed.
Vedr. sommerhusområdet er det også Aalborg Kommunes vurdering, at der med fordel kan laves en
detaljeret planlægning for området, så husene anvendes og bebygges efter hensigten.
10. Indsigelse fra Per Krogh Mortensen vedrørende havebyen og Lindekrogen 3. Havebyens grønne og
åbne præg skal bevares i bymidten (ramme 7.2C1, 7.2D1 og 7.2D2) det ønskes derfor, at fortætning
skal begrænses til byggeri i højst 2 etager, åbnet byggeri med grønne områder imellem, at der ikke
bygges ud til fortovskanten, og at der til alle facader anvendes mursten. Desuden ønskes Lindekrogen 3
bibeholdt ubebygget og ikke omdannet til parcelhusgrund.
Svar: Ikke imødekommet
Fortætning i 3 etager er den mulighed, der er for at lave yderligere fortætning, da der allerede tillades 2½
etage med de gamle kommuneplanrammer. Hvis det ændres som forespurgt til kun 2 etager, vil det
således være en reduktion af de nuværende byggemuligheder. Aalborg Kommune vil gerne give
mulighed for yderligere fortætning, hvorfor etageantallet hæves til 3. Vedr. detaljeringer med placeringer
af nyt byggeriet, materialevalg mv kan det først konkretiseres i en konkret byggesag, eller hvis der laves
en lokalplan for fortætningen.
Bebyggelse af et enkelt hus på Lindekrogen 3 er af forvaltningen vurderet til at passe fint ind i det
eksisterende område, og forvaltningen foreslår derfor at fastholde ændringen og dermed give mulighed
for at bygge et hus på Lindekrogen 3.

11. Bemærkning fra Gistrup Samråd vedrørende byudvikling i Gistrup. Det ønskes, at byudviklingsplanen
følges op med lokalplaner snarest, og at byggesagsbehandlingen, frem til det sker, sikrer byggeriet.
Der støttes op om fortætning langs Hadsundvej med 3 etager. Der ønskes nye boliger, især til seniorer
og enlige, uden eller med små udenoms arealer, og at det grønne indtryk bevares ifm. fortætning langs
Hadsundvej ved forskudte facadelinjer og beplantning langs vejen, gerne gadetræer. Der støttes op om,
at centerområdet fastholdes syd for Nøvlingvej. Ift. trafik ønskes hastighedsgrænsen på Hadsundvej
sænket – både syd og nord for rundkørslen og separering af biler fra bløde trafikanter ved f.eks.
etablering af fartdæmpende foranstaltninger, gerne med beplantning, og/eller indsnævring af kørebanen.
Det ønskes desuden, at Aalborg Kommune prioriterer at igangsætte en lokalplan for
sommerhusområdet, så der sættes klare rammer for, hvad der kan bygges. Herudover ønskes det, at
arealerne vest for Hadsundvej, mellem Gistrup og Sdr. Tranders, indgår i den rekreative ramme 7.2.R4,
og at Lindekrogen 3, matr. 2io, bibeholdes og ikke omdannes til parcelhusgrund, da der kan komme
behov for arealet til fx en daginstitution eller legeplads. Lokalplanarbejdet for det fortættede område,
centerområdet og sommerhusområdet, bør prioriteres igangsat nu.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune kan ikke bestemme, hvilken aldersgruppe, der må flytte i en bolig. Det er således ikke
muligt for Aalborg Kommune at bestemme, at fx kun ældre eller enlige må købe en bolig. Boliger kan
dog indrettes, så det gør det mere attraktivt for nogle at flytte i en bestemt bolig.
Hastighed på Hadsundvej ønskes reduceret. På Hadsundvej er der cykelbane og fortov både nord og
syd for rundkørslen. Desuden er der etableret bump med en 40 km/t zone omkring skolen. De sidste 5 år
er der registreret 1 trafikuheld med bløde trafikanter, og dette var i rundkørslen. Før en
hastighedsnedsættelse kan blive godkendt, skal der etableres fysiske foranstaltninger som henne
omkring skolen. Da der er mange andre steder i kommunen, hvor de trafiksikkerhedsmæssige
udfordringer er større, vil midler til forbedring af trafiksikkerheden blive prioriteret der først.
Nye lokalplaner for sommerhusområdet, det fortættede område og centerområdet, er lokalplaner, der
skal prioriteres og bemandes ift. Aalborg Kommunes øvrige forespørgsler på lokalplaner. I arbejdet med
byudviklingsplanen har det dog vist sig, at der med fordel kan udarbejdes 3 lokalplaner, hvorfor
byudviklingsplanen bør følges op med lokalplanlægning.
Arealerne vest for Hadsundvej, mellem Gistrup og Sdr. Tranders, var en overgang også med i
overvejelserne ift. ændring til en rekreativ ramme. Rekreative rammer er dog anvendt i mindre
afgrænsede områder, og ville ikke ændre på mulighederne for området, hvorfor det ikke er ændret til en
rekreativ ramme i byudviklingsplanen, og forbliver derfor i stedet naturramme 7.9.N2.
Vedr. Lindekrogen 3 se svar til bemærkning 10.
12. Bemærkning fra Tommy Kragballe vedrørende trafik på Hadsundvej.
Trafikken på Hadsundvej ønskes ledt ud til Hadsund Landevej fra Nøvlingvej og eventuel
rundkørsel/lysregulering ved tilslutningen ved Hadsund Landevej. Positiv tilbagemelding på, at cykelstien
føres frem til rundkørslen på begge sider af Hadsundvej. Der ønskes cykelstier med gode bredder og
gerne skarpkantede kantsten, så kørebanen til biler bliver smallere - derudover en maks. hastighed for
biler på 40km/t.
Svar: Ikke imødekommet
Tiltaget kræver, at Hadsundvej enten lukkes fysisk eller, at der indføres et gennemkørselsforbud. Der er
stor sandsynlighed for, at et gennemkørselsforbud mellem rundkørslen og jernbaneoverskæringen ikke
vil blive respekteret, og det vil være svært for politiet at håndhæve det. Det vurderes ikke, at generne fra
trafikken på Hadsundvej er så store, at Hadsundvej bør lukkes fysisk. Krydset Nøvlingvej/Hadsund
Landevej er ikke umiddelbart så trafikbelastet, at der efter kommunens opfattelse er behov for yderligere
regulering. Derudover er Hadsund Landevej en statsvej, så projektet hører som udgangspunkt under
Vejdirektoratet. Endelig er det meget sjældent, at der anlægges signalanlæg i åbent land.

Vedr. cykelstier: Projektet er beskrevet under pkt. 4 – der er ikke tale om stier i Gistrup by. Stierne langs
Hadsundvej udlægges i 2,5 m bredde, hvilket er mere end standarden. De vil blive trukket en anelse
væk fra vejen med en græsrabat imellem. Det er ikke muligt at sænke hastigheden over længere
strækninger i åbent land med mindre særlige forhold taler for det – det er ikke tilfældet her.
13. Bemærkning fra Energinet Eltransmission A/S vedrørende tekniske bemærkninger, som skal fremgå
i retningslinjerne for kommuneplantillægget med en kort beskrivelse. De særlige
opmærksomhedspunkter drejer sig om rammeområderne 7.9.N2, 4.4.H1 og 7.9.A3. Der skal i disse
rammeområder tages hensyn til jordkabelsystemer.
Der skal desuden tages hensyn til Eltransmissions elanlæg, etablering af anlæg kan ikke være indenfor
en given afstand. I servitutarealet for jordkabler må beplantning ikke have dybdegående rødder af
hensyn til beskadigelse af jordkabler.
Sikkerhedsafstande ift. elanlæg og høje objekter skal indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg.
Svar: Imødekommet
Der planlægges ikke i det pågældende område for aktiviteter, der konflikter med jordkabelsystemet. Da
kablerne allerede er sikret med servitutter, vil byudviklingsplanen ikke omfatte sikring af kablerne.
14. Bemærkning fra Karsten Niss på vegne af ejerforeningen Aspedalen, Ole Jørgensen, Helle
Madsen og Jes Ryttersgaard vedrørende ønske om, at en lokalplan for sommerhusområdet skal
prioriteres. Tilfreds med at sommerhusområdet ikke omdannes til boligområde med mulighed for
helårsboliger og tilfreds med fortætning langs Hadsundvej. Brug for lokalplan for sommerhusområdet, da
mange bygger og anvender boligerne som helårsboliger. Der er et ønske om udarbejdelse af lokalplan
for sommerhusområdet, der kan være med til at regulere udseendet og størrelsen på nybyggeri, så
området bevarer udseende som skovlandskab. Det ses gerne, at kommunen fastlægger
byggekvoter/felter for de enkelte grunde, så der ikke bygges på det højeste område på grunden, og at
der stilles krav til, at udhus/skur/anneks o.l. bliver placeret samlet på grunden, så skovpræget fastholdes.
Der opfodres til, at kommunen gransker servitutter grundigere ifm. udstykning. Der er indsendt et godt
eksempel på en bolig, der er indpasset og nogle dårlige eksempler på nybyggeri, der ikke er indpasset
og ligner helårsboliger.
Svar: Ikke imødekommet.
Forvaltningen er enig i betragtningerne i bemærkningen, og derfor støtter forvaltningen op om prioritering
af en lokalplan for sommerhusområdet. Da der dog er mange lokalplaner, der skal udarbejdes, skal der
laves en prioritering af, at en lokalplan for sommerhusområdet skal igangsættes. Forvaltningen opfordrer
til, at der kan sendes en specifik ansøgning om igangsætning af en lokalplan ind til Aalborg Kommune,
se hvordan det gøres her: https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/11625. Ansøgningen
vil i så fald blive vurderet, og der vil blive taget stilling til, om, og hvornår, lokalplanen kan igangsættes.
Selvom der ikke ansøges konkret om lokalplanen, vil der også blive taget stilling til prioriteringen af de 3
lokalplaner, der er foreslået i byudviklingsplanen, da de efter vedtagelse af byudviklingsplanen, vil blive
sendt til prioritering sammen med alle øvrige lokalplanforespørgsler i kommunen.
15. Indsigelse fra Sverre Wognsen og Else Ramsgaard vedrørende sommerhusområdet i Lundby
Bakker, område 7.9.S1. Mener ikke, at sommerhusområdet kan betragtes som skoven. Mener der bør
være et godt stinet til veje og offentligt område. Mener at der med fordel kan fældes træer, så der
kommer lys og vekselvirkning mellem skov og åbent areal. Økonomisk kompensation til grundejere, hvis
der gribes kraftigt ind i muligheden for at bygge nye huse og udtrykket af disse bygninger. Der ønskes en
udbygning af den nederste del af Aspedalen, så to biler kan passere hinanden, og trafikken dermed kan
blive mere flydende. Det ønskes, at der gives lov til, at området udvikler sig med moderne byggerier, og
at der i højere grad strammes op med regler om græsplæner, haveplanter og plantede hegn.
Svar: Ikke imødekommet
Planlægning er erstatningsfri regulering. En ny lokalplan for området vil komme i høring blandt de
berørte grundejere.
Vedr. den nederste del af Aspedalen. Det er en detalje, som ikke reguleres i forbindelse med
kommuneplanen for Gistrup.

I en lokalplan vil der kunne laves bestemmelser om bebyggelsernes arkitektur og friarealer herunder
plantede hegn mv.
16. Bemærkning fra Anker Lohmann-Hansen vedr. ønsker om, at Gistrups identitet som haveby
bibeholdes. Der ønskes derfor ikke 3 etagers boliger langs Hadsundvej, disse bør maks. være 1½ etage
for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Ønsker ikke vandrette lejlighedsskel, da folk vil bo ved jorden.
Centerområdet ønskes ikke udvidet. Denne udvidelse kan ligeledes give anledning til trafikale
problemer. Mener at der skal laves små ældreegnede boliger fx ved Hovgården eller ved Aspedalen.
Mener der bør tillades helårsbeboelse i sommerhusområdet. Indsiger foreslår, at der udarbejdes en
lokalplan med bestemmelser for byggeriet, der styrer andelen af helårshuse og bevarelse af
naturinteresser og stiforbindelser. Der foreslås desuden ændringer af Hadsundvej og rundkørslen ved
Nøvlingvej/Hadsundvej med bl.a. beplantning, og at der i fremtiden sikres gode kollektive forbindelser
mellem Gistrup og de omkringliggende områder.
Svar: Ikke imødekommet.
1½ etage vil være en reduktion ift. det der er muligt i den eksisterende kommuneplanramme for området,
hvilket ikke er Aalborg Kommunes hensigt med området. Der ønskes mulighed for fortætning i et
afgrænset område af Gistrup for at sikre udviklingsmuligheder, og for at sikre at den øvrige by ikke
fortættes.
Vedr. indsigelse til at centerområdet udvides, se svar til bemærkning nr. 9.
Vedr. boliger ved Hovgården, Aspedalen og i sommerhusområdet kan forvaltningen ikke bakke op om
dette forslag, da det ikke ses som en hensigtsmæssig udbygning af Gistrup. Der er i stedet foreslået
fortætning i centrum af byen for at imødekomme noget af efterspørgslen efter nye boliger i Gistrup.
Vedr. kollektive forbindelser. Der er ikke planer om at forringe busbetjeningen af Gistrup, men der vil
være behov for at ændre på busserne, som de kører i dag. Aalborg Kommunes Kollektive Trafik afdeling
vil inddrage Gistrup Samråd i de konkrete planer for den fremtidige busbetjening. Vi er opmærksomme
på de store ønsker, som Gistrups borgere har i forhold til at bevare en direkte busforbindelse til Aalborg
Midtby, samtidig med gode forbindelser til AAU og det Nye Universitetshospital. Derfor vil Aalborg
Kommunes Kollektive Trafik afdeling drøfte de forskellige muligheder med samrådet, så vi sikrer, at den
fremtidige busbetjening på bedste vis, kan opfylde de transportbehov gistrupborgerne har.
17. Bemærkning fra Jørn Abildgård (indsigelsen blev sendt forsinket ift. høringsperioden) vedr. udvidelse
af centerområdet til fordel for en dagligvarebutik.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er ikke opbakning til at udvide centerområdet nord for Nøvlingvej på den anden side af rundkørslen.
Det giver ikke sammenhæng i det øvrige centerområde, da der ikke vil kunne skabes god sammenhæng
med det eksisterende centerområde. Der ønskes en bedre indretning af eksisterende centerområde,
hvor der godt kan placeres en ny dagligvarebutik, selvom det ikke er den placering, der efterspørges.

Bemærkning nr. 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
10. december 2019 08:16
Pernille Østergaard Lund
VS: Kommenter til byudviklingsplan for Gistrup

Fra: Tina Heidmann <tina_heidmann@hotmail.com>
Sendt: 10. december 2019 06:11
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kommenter til byudviklingsplan for Gistrup
Hej Aalborg Kommune.
Vi er mange, der kunne ønske, at en cykelsti mellem Gistrup og Nøvling kommer med i byudviklingsplanen for
Gistrup under afsnittet Mobilitet og forbindelser. Det er en meget farlig strækning for bløde trafikanter. Der er kun
1,8 km. mellem de 2 byer. Historisk er de 2 byer forbundne. Gistrup borgere kunne få glæde af en cykelsti til Nøvling,
som giver adgang til Nøvling Kirke (hvor en del tidligere Gistrup borgere ligger begravet) Poulstrup Sø og Visse på
cykel.
Vi er en arbejdsgruppe under Nøvling Samråd, som har lavet dette skriv, som burde inddrages i byudviklingsplanen
for Gistrup. Medlemmer fra Gistrup Samråd har flere gange deltaget i vores møder og bakker op om forslaget.
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Anmodning om cykelsti:
Nøvlingvej mellem Gistrup og Nøvling

©Tor Asbjørn Thirslund

Kære Aalborg Kommune
Vi anmoder hermed om at få etableret en cykelsti på Nøvlingvej mellem Nøvling og Gistrup. En
cykelsti er nødvendig, fordi der hersker en stor utryghed blandt borgerne i nærområdet, når de
benytter strækningen. Det gælder både bilister, fodgængere og cyklister, som bruger strækningen
dagligt. Denne utryghed kan afhjælpes med en cykelsti, der tydeligt afgrænser de hårde trafikanter
fra de bløde.
I foråret 2018 blev borgerne i Nøvling og omegn spurgt om deres brug og oplevelse af strækningen.
Besvarelserne var entydige – oplevelsen af strækningen er negativ og præget af utryghed.
Efterfølgende blev der afholdt et borgermøde i Nøvling forsamlingshus, og Nøvling-Gistrup
Cykelstigruppe blev dannet. Arbejdsgruppen har til formål at gå i dialog med Aalborg kommune,
om at skabe større sikkerhed på strækningen ved at etablere en cykelsti.
I det følgende har vi forholdt os til punkterne i prioriteringslisten angivet i Cykelstihandlingsplanen
2013-2018:
 Sparede cykel/knallertuheld med hhv. voksne og børn i en 5-årig periode
 Komfortforbedring pga. øget afstand til person og lastbiler
 Sammenhæng i stinettet
 Strækningens anvendelse som skolevej
 Anlægsudgift

Det er vores håb, at I vil forholde jer til den utryghed, der i det følgende materiale dokumenteres
og dermed vores anmodning, samt at I vil kvittere med et forslag til den videre dialog med os.

De bedste hilsner
Nøvling-Gistrup Cykelstigruppe
En arbejdsgruppe under Nøvling Samråd

Nøvlingvej mellem Gistrup og Nøvling.

Sparede cykel/knallertuheld med hhv. voksne og børn i en 5-årig periode
 Mange bløde trafikanter har oplevet næsten-ulykker.
 Hver femte bilist kører for stærkt, politiet har målt op til 99 km/t.
Nordjyllands Politi, trafiksektionen foretog i løbet af 2017 og 2018 hastighedsmålinger på
Nøvlingvej i 39 timer og 44 minutter med fotovogne (ATK). 2335 køretøjer blev kontrolleret på
strækningen, som er skiltet til 60 km/timen. Det viste sig, at hver femte bilist (459) kørte for stærkt.
84 blev registreret med så høj hastighed, at føreren fik et klip i kørekortet. Højeste hastighed på
strækningen blev målt til 99 km/t.
Mange bløde trafikanter har oplevet næsten-ulykker, fx at blive strejfet af sidespejl, eller at blive
presset ud i rabatten for at undgå en kollision. Disse tilfælde indgår ikke i statistikkerne. Mange
småuheld registreres ikke hos politiet, men folk henvender sig måske blot på skadestuen.
Der er i perioden 2013-2017 registreret fire uheld på strækningen med en knallert 30 og tre
personbiler. Alle var solouheld. Der er ikke registreret uheld, hvor cykler har været impliceret.
Dette er positivt, men ikke ensbetydende med at cyklister og bilister føler sig sikre på strækningen,
særligt på grund af vejstrækningens beskaffenhed. Der er dårlig sigtbarhed, og strækninger med
manglende rabat opleves som ubehageligt smalle. At der endnu ikke er sket dødsulykker eller
andre alvorlige uheld kan skyldes det faktum, at borgerne anser vejen som farlig, og de færreste
tør benytte vejen til fods eller på cykel.
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Nøvlingvej har mange sving med ringe udsyn. ©Tor Asbjørn Thirslund
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Gående og cyklister oplever, at det er svært at undvige ud til siden. ©Tor Asbjørn Thirslund

Komfortforbedring
 Billister oplever strækningen som ubehagelig pga. manglende rabat, stejle skrænter og
dårlig sigtbarhed.
 Borgerne tvinges over i bilen pga. utryghed og manglende offentlig transport.
 Hver femte bilist kører for stærkt, politiet har målt op til 99 km/tim.
 Den skiltede hastighed er 60 km/tim.
En rundspørge blandt borgerne viser, at den oplevede komfort er meget dårlig. Dette underbygges
af politiets målinger, der viser, at hver femte bilist kører for stærkt på strækningen.
Borgerne fravælger at gå eller cykle til arbejde, skole og andre aktiviteter for i stedet at bruge bilen,
mens de, der vælger at færdes til fods eller på cykel, føler sig usikre, hvilket udsagnene fra
underskriftsindsamlingen viser:
[Benytter strækningen] 4 gange dagligt i alle hverdage og 2-4 gange i weekender. Jeg føler mig meget usikker
på strækningen. Mener man kun bør benytte strækningen i bil, da det er en farlig vej at færdes på. Min familie
på 5 benytter ikke strækningen på cykel eller gåben. Men vil ønske at det blev muligt i fremtiden (besvarelse 7)
Vi har siden vi flyttede til byen sidste år, håbet det ville komme på tale at etablere en sti til Gistrup. Vi bruger
vejen til Gistrup dagligt, da vores datter netop er startet i dagpleje i Gistrup. Lige nu henter og bringer vi i bil,
men når vejret tillader det, vil vi være afhængige af at hente/bringe på cykel. En cykelsti vil være at
foretrække, så vi kan komme sikkert til og fra Dagplejen! Bilerne kører stærkt! Mens jeg har været på barsel
har jeg haft flere barselsaktiviteter i Gistrup (mødre gruppe, baby-salmesang mv) og det har været fristende at
gå med barnevognen dertil, men jeg har simpelthen ikke turdet, da vejen er smal med skarpe sving og bilerne
kører stærkt! (besvarelse 4)

Besvarelserne viser, at ruten benyttes og ønskes benyttet som rekreativ rute, men at dette er
forbundet med stor utryghed:
Når jeg løber mod Gistrup, løber jeg i det første sving over i den modsatte (forkerte) side, både for at kunne få
oversigt over, om der kommer en bil, men også for at kunne undvige ind i græsrabatten. Det kan man ikke i
den modsatte side pga. de stejle skrænter.
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Stejle skråninger skaber utryghed hos bilister, cyklister og fodgængere. ©Tor Asbjørn Thirslund

Hertil viser udsagn, at den manglende komfort på strækning, til fortrydelse, afholder borgere i
Nøvling fra direkte adgang til fods eller på cykel at benytte de rekreative arealer i Lundby Krat.
At borgere vælger at tage bilen i stedet for at færdes på cykel eller til fods synes blot at skabe mere
utryghed for dem, der vælger at bruge strækningen til fods eller på cykel, idet trafikken herved
intensiveres.
Analyse af udsagnene viser også, at borgere er utrygge ved at lade deres børn færdes til fods eller
på cykel på strækningen. I stedet anvendes bilen eller offentlig transport via Visse, Gug,
Grønlandstorv og derfra til Gistrup:
Herhjemme er der to teenagere der benytter bus på alle tider af døgnet. Vi er ikke trygge ved, at de skal gå
gennem skoven og slet ikke i mørket, her i den mørke tid. Ligeledes er det en skam, at børn og unge ikke
sikkert selv kan sendes til Gistrup for at mødes med andre, fange en bus, dyrke sport eller handle. (besvarelse
9)

Bilister oplever også strækningen som farefuld, idet oversigtsforholdene er dårlige:
Vi bruger strækningen (…) dagligt. Vi kører begge i bil og der opstår jævnligt farlige situationer, især når der
[…] cykelryttere på strækningen, da de ofte kører 2 eller 3 ved siden af hinanden (besvarelse 3).
På cykel er vi begge nervøse i svingene, hvor sigtbarheden er dårlig. Vi ville ikke lade børn cykle den vej. Af
samme grund er vi nervøse når vi kører den vej i bil. Man kan nemt ramme cyklister eller fodgængere, som
man ikke kan se, før det er for sent (besvarelse 8).

Flere ejendomme på strækningen, har ind/udkørsel tæt på strækningens sving, med ringe oversigt,
hvilket skaber yderligere usikkerhed.
Analyse af udsagnene viste også oplevelsen af, at den lave komfort på strækningen påvirker
hussalg på strækningen:
Vi har i tre år haft vores hus til salg og oplever, at potentielle købere fortæller, at vejen er for usikker for både
børn og voksne. Så derfor, nej til huskøb (besvarelse 2).

Udsagnene peger på, at borgere i Nøvling og omegn føler sig utrygge og derfor savner en cykelsti,
der kan højne komforten, således de kan lade bilen stå og tage cyklen eller strækningen til fods.
Dette ville højne livskvaliteten, den sociale sammenhængskraft i området og det grønne aftryk, vi
som borgere i kommunen ønsker at bidrage til.
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Nøvlingvej knytter populære rekreative områder sammen.
Sammenhæng i stinettet
 Strækningen på 1,8 km er det sidste ”missing link” til at koble stinettet sammen i sydøst.
 Strækningen forbinder de rekreative og naturskønne områder ved Poulstrup Sø, Dall Hede,
Kongshøj skov, Lundby Krat og Lundby Bakker, som benyttes flittigt af kommunens borgere.
 Flere vil kunne cykle til arbejde i stedet for at tage bilen.
 Flere vil kunne cykle og gå til fritidsaktiviteter.
En cykelsti mellem Gistrup og Nøvling vil, udover at højne sikkerheden, komme rigtig mange
borgere i Aalborg Kommune til gavn. I dag er der cykelstier fra Aalborg midtby via Gug og Visse til
Nøvling. Ligeledes er der cykelstier fra Aalborg midtby til Gistrup via Vejgaard, Aalborg Øst og
Universitetsområdet. Og der er cykelsti videre ud til Klarup og Storvorde fra Gistrup. Det eneste
lille stykke cykelsti, der mangler for at kunne komme ”hele vejen rundt” er de ca. 1,8 km. fra
Gistrup til Nøvling, så bliver hele Aalborg Kommunes stinet bundet sammen i den sydøstlige del af
kommunen. Dette vil helt klart forbedre stinettet væsentligt.
Der er naturskønne, rekreative områder både i Lundby Krat og Lundby Bakker, ved Poulstrup sø,
Dall hede og ved Kongshøj Skoven. Områderne er yndede udflugtsmål for mange borgere i Aalborg
Kommune og bruges flittigt af motionister både til fods og på cykel. Ved Gistrup er der
mountainbikeruter i Lundby Bakker, og ved Nøvling er der mountainbikeruter i området ved
Poulstrup sø. Der er også mountainbikeruter i Kongshøj Skoven ved Visse /Gug. Mange af brugerne
bevæger sig mellem områderne. Med en cykelsti mellem Gistrup og Nøvling vil adgangen til de
rekreative områder blive forbedret og forbundet til større sikkerhed og glæde for motionister og
andre trafikanter.
Der er ikke etableret kollektiv trafik mellem Nøvling og Gistrup til trods for, at der kun er 1,8 km
mellem de to byer. Derfor er bus heller ikke en reel mulighed for børn, unge og ældre. Med en
cykelsti, der kan forbedre betingelserne for at cykle, ville det kunne kompensere lidt for den
manglende kollektive trafik.
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En del børn og unge fra Nøvling deltager i fritidsaktiviteter i Gistrup. Hvis børnene på en sikker
måde, alene, skal til deres fritidsaktivitet i Gistrup, bliver de i dag nødt til at tage bussen fra Nøvling
over Visse og Gug til Grønlandstorvet med bus nr. 15. Her skifter de så til bus nr. 54 mod Hadsund
og står af i Gistrup. En bustur på mellem 35 – 47 minutter i eftermiddagstimerne. På en cykel tager
turen via Nøvlingvej 10 minutter. Efter kl. 17.07 går der ikke flere busser fra Nøvling, hvorved
mulighed for adgang til fritidsaktiviteter afhænger af kørsel med bil eller på cykel. På grund af den
smalle og farlige vej med meget dårligt udsyn tør forældrene oftest ikke sende deres børn afsted på
cykel mellem Nøvling og Gistrup:
Vi bruger strækningen hver dag; både i retning mod Gistrup og Nøvling. Vi bruger den primært med bil, men
også på gåture. Cykel har vi opgivet, da strækningen er for farlig at bevæge sig ad. Vi har fire børn, som under
opvækst hver dag er blevet transporteret til diverse fritidsinteresser, da vi ikke turde lade dem køre selv. I dag
gælder det så børnebørnene, der skal transporteres når de kommer på besøg (besvarelse 3).
Bruger strækningen dagligt – primært i bil. Vil i dag ikke sende ungerne på cykel/gåben over til venner i
Gistrup – fordi det er for farligt (besvarelse 10).

Strækningen bruges flittigt som pendlerstrækning mellem Nøvling og Aalborg Øst, men utrygheden
ved at cykle driver pendlerne til at tage bilen:
På længere sigt ville en sti også blive brugt til fritidsaktiviteter i Gistrup, og jeg ville trygt kunne sende børn
afsted på cykel. Desuden ville en sti til Gistrup også give bedre mulighed for at nå senere (bus)forbindelser til
og fra Aalborg, hvis man kunne gå/cykle igennem skoven i sikkerhed. Det ville blive meget aktuelt for mig da
jeg har aftenarbejde (besvarelse 4).
Strækningen bliver brugt hver dag, til og fra arbejde af min mand. Jeg kommer til at bruge den i fremtiden pga.
det nye sygehus, som vil blive min arbejdsplads når det åbner op. Pga. den korte
strækning (ca. 5 km)
vil det være oplagt at cykle, som jeg i forvejen gør til det nuværende sygehus syd (10 km). Pt. bliver turen kun
brugt i bil, da det er alt for farligt på cykel eller gåben, eller på løbeturen, især i mørke (besvarelse 14).

I disse år sker der stor vækst i antallet af borgere i og omkring Gug og Sønder Tranders, ligesom der
kommer flere og flere arbejdspladser i Aalborg Øst pga. Novi, Universitetet og snart Aalborg
Universitetshospital. Dermed kommer der også flere og flere borgere både fra Nøvling, Gistrup,
Gug og Visse, der skal den vej, og der er tale om få kilometer på cykel, hvorfor en cykel er en oplagt
transportmulighed, der foretrækkes af mange. I disse år flytter en del unge 1.gangs købere til
Nøvling både med og uden børn. Mange af dem arbejder på Universitetet eller skal arbejde på
Aalborg Universitetshospital, hvorfor vi i fremtiden forventer, at der kommer flere og flere borgere,
der vil kunne få glæde af en cykelsti mellem Nøvling og Gistrup.

Fodgængere oplever Nøvlingvej som en farlig vej. ©Tor Asbjørn Thirslund
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14-årig pige på vej til folkeskolen i Gistrup. ©Tor Asbjørn Thirslund

Strækningens anvendelse som skolevej
 Nøvlingvej er skolevej for en del børn og unge.
 Strækningen er en farlig skolevej.
 Børn forbydes at cykle i skole, fordi det er farligt.
En del børn fra Nøvling går i skole i Gistrup, ligesom der er børn fra Gistrup, der går i skole i
Nøvling. Derudover er der også de skolebørn, der bor på strækningen, som enten skal i skole i
Nøvling, Gug eller Gistrup, som vil få stor glæde af en cykelsti mellem Gistrup og Nøvling. For alle
gælder det, at vejen mellem Nøvling og Gistrup opleves meget farlig, særligt på tidspunkter med
intensiveret trafik i morgen- og eftermiddagstimerne. Derfor køres børnene ofte til og fra skole i
bil.
Mine ældste børn har gået og går i skole i Gistrup og cykler på vejen hver dag. En har cyklet der i 7.og 8.
klasse og en fra 5. klasse. Jeg cykler der to til tre gange hver uge. Vi har alle oplevet biler, der kører stærkt og
biler der kører alt for tæt på (besvarelse 10)
Vi føler os meget usikre på strækningen, især på cykel eller gående. Vejen er smal og der er mange blinde
vinkler (…). For år tilbage turde jeg ikke gå tur med barnevognen til/fra Gistrup. I dag får [dreng] på 13 år lov
til at cykle til/fra Skole. Men [dreng]på 11 år gør ikke. (besvarelse 5)

Ud over de børn, der hver dag skal til og fra folkeskolerne i Gistrup og Nøvling, er der en del unge
mennesker der går på Tech College, UCN og Aalborg Universitet. For dem er strækningen mellem
Nøvling og Gistrup også skolevej, og de vil også få stor glæde af en cykelsti mellem de to byer.

Anlægsudgift
 Anslået anlægsudgift: 7.200.000 kr.
 Lodsejere vil gerne forære jord til cykelsti.
 Aalborg kommune ejer i forvejen en del af jorden langs strækningen.
Kommunens beregninger anslår en anlægsudgift på 7.200.000 kr. Vi har snakket med lodsejere,
som ejer jorden langs vejen på strækningen Nøvling-Gistrup. Blandt lodsejerne er der en generel
positiv stemning omkring anlæg af en cykelsti. Flere har tilkendegivet, at de vil afgive jord langs
vejen til en cykelsti uden beregning. Hertil ejer Aalborg Kommune allerede en del af jorden langs
Nøvlingvej. Den gratis jord fra lodsejere vil udgøre en positiv besparelse til beregningen.
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Kommunen ejer en del jord langs Nøvlingvej og mange lodsejere vil forære jord til cykelsti.
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©Tor Asbjørn Thirslund

Med venlig hilsen
Tina Heidmann Lyhne
Nøvlingvej 99
9260 Gistrup
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Bemærkning nr. 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Christian Granzow Holm (CGHL) <cghl@bane.dk>
4. januar 2020 16:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. fremlagte kommuneplantillæg 7.013, ingen Banedanmark bemærkninger
(BDK ID: 1463040)

Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til kommuneplantillæg
7.013 for "Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Bemærkning nr. 3

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Anders Yde Halse <ayhal@mst.dk>
7. januar 2020 08:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lene Gernow Simonsen
2020-220 Bemærkninger til tillæg nr. 7.013 til Aalborg kommuneplan angående
Grønt Danmarkskort (MST Id nr.: 472234)

Til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til tillæg nr. 7.013 til Aalborg Kommuneplan
”Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport” følgende bemærkninger for så vidt angår varetagelsen af
de statslige naturbeskyttelsesinteresser i medfør af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, samt ”Oversigt over
nationale interesser i kommuneplanlægning” nationale hensyn nr. 2.1.1 og 2.1.3, som vi gerne vil i dialog
med jer omkring:
Det fremgår af forslag til tillæg nr. 7.013 til kommuneplanen, at der foretages ændringer af 16 rammer. For
3 af rammerne er der imidlertid på plandata.dk identificeret et væsentligt overlap med en udpegning til
Grønt Danmarkskort. Det drejer sig om:
1. Kommuneplanramme 7.9.S1 Lundby Krat. Stort set hele rammen overlapper med økologisk
forbindelse og anvendelsen er angivet til sommerhuse, rekreative formål og tekniske anlæg.
2. Kommuneplanramme 7.2.R4 Langs banen. Halvdelen af arealet overlapper med økologisk
forbindelse og anvendelsen er angivet til kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige
for områdets anvendelse.
3. Kommuneplanramme 7.2.O1 Skolen m.m. Der er et mindre sydligt overlap med økologisk
forbindelse og anvendelsen er angivet til klinikker (ikke dyreklinik), kontorer, kulturelle formål,
fritidsformål, undervisning, institutioner og rekreative formål.
Følgende retningslinje i Aalborg kommuneplan gør sig gældende for økologiske forbindelser:
“I de økologiske forbindelser, der er vist på ovenstående kort, skal planlægning og administration
vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og
planter, som forbindelserne skal sikre.”
Miljøstyrelsen finder således, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planen
eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages
inden for udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget, men en bemærkning om
gældende regler. Såfremt Aalborg Kommune har bemærkninger til ovenstående, er I velkomne til at
kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Anders Yde Halse
AC-Fuldmægtig | Arter og Naturbeskyttelse
+45 23 25 16 85 | +45 23 25 16 85 | ayhal@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Bemærkning nr. 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Anne Støy Rodil
21. februar 2020 13:04
Pernille Østergaard Lund
VS: byudviklingsplan 7.013

> -----Oprindelig meddelelse----> Fra: Peter Skovbo <skovbo@dadlnet.dk>
> Sendt: 7. januar 2020 09:17
> Til: Anne Støy Rodil <anne.rodil@aalborg.dk>
> Emne: byudviklingsplan 7.013
>
> Kære Anne.
>
> Jeg tillader mig, at skrive til dig angående planerne ved Gistrup, da det sikkert alligevel lander på dit bord.
> En omfattende gennemgang hvor Strantudsen også er kommet med.
>
> Jeg vedhæfter et lille skrift som, jeg mener, er vigtigt for Gistrup-Nøvling området. I særdeleshed cykelstier og
busforbindelser. At der er planer om et garageanlæg for busser uden for Gistrup, håber jeg ikke bliver tilfældet. Der
bliver store nok problemer omkring Egnsplanvej og NAU.
>
> Jeg stiller mig fortsat til rådighed, hvis I på nogen måde er interesseret heri.
>
> Med venlig hilsen
> Peter Skovbo
> 22228470
>
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Kommentar til Byudviklingsplan Gistrup 7.013 den 16/12 2019.
1. Cykelstier.
Jeg ser ikke beskrevet en cykelsti mellem Nøvling og Gistrup. En sådan vil
forbinde cykelstien fra Nøvling til Visse/Gug. Dette vil være godt for
beboerne i Nøvling til Gistrup indkøbsmuligheder, sport mm.
Fór såvel beboerne fra Nøvling og Gistrup vil en styrkelse af Lundegård vejen
og videre forbi golfbanen til Visse eller Sdr, Tranders -Gug. Ligeledes via
Gl.Gistrupvej og banestien. Hermed er NAU, Universitetet og Aalborg
tilgængelig på cykel.
Jeg er klar over at Lundegård vejen er privat fællesvej, men der skal ikke
megen opgradering til før den er kørbar for alle cyklister og naturligvis til
fods!
I kommer ikke uden om en tunnelforbindelse under Hadsundvej eller
Egnsplanvej. Denne bliver i øvrigt mere trafikeret end I forstiller jer! Der er
allerede stor trafik. Så sent som i går den 6/1 ventede jeg ved krydset ind
mig Gistrup på min cykel. En kvinde kørte ud da der blev grønt for bilister og
IKKE for cyklister. Jeg forsøgte at stoppe hende - for sent! Hun var tæt på
en ulykke. Jeg har før advaret mod netop dette!
2. Busforbindelse.
Jeg mener, der er vigtigt, at der bliver busforbindelse fra Nøvling til Gistrup
og NAU. Dette kan gøres på følgende måde:
Linje 2 starter i Nøvling via stoppesteder Sæderupvej, Kvisten ….. måske
specielt som tidligere om morgenen og i eftermiddags tiden, hvor der er flest
kunder.
Linje 15 starter ved NAU via Gistrup- Sæderupvej og gennem Nøvling,
Vissse osv.
Jeg har sendt en forespørgsel til Nordjyllands Trafikselskab angående dette
mulige supplement.
Herved kunne det fremover være meget interessant at bo i Nøvling, hvor jeg
ser flere muligheder for renovation af existerende eller ny udstykning. Det
kunne være mod Gistrup eller sydvest for Nøvling mod Poulstrup sø. Gerne
med blandet skovrejsning. Fantastisk sted. Det vil have stor interesse for
ansatte på det nye NAU!
3. Sommerhusområde.
Der har desværre fra starten været fremlagt forslag om tæt bebyggelse i
dette område, hvilket har medført en modreaktion - helt forståeligt.

Alle er vist enige om, at vi skal bevare det grønne look og minimum 3000
kvm. grundstørrelser.
At der flere steder står anført “ingen helårsbebyggelse” må være en floskel!
Sommerhuse bygges i dag som helårshuse hvad angår - energimærkning,
jordvarme, luft-vand, luft-luft og genvex. Med yderligere teknologisk
udvikling for solenergi vil vi opnå energineutrale huse.
Naturprodukter som ler eller træ i neutrale farver kan der vist helle ikke være
modstand. Sten holder sig godt og kræver mindre vedligeholdelse.
At en grund, der tidligere har været bevokset med træer, kommer til at se bar
ud for at gøre plads til det aktuelle hus, kan vel ikke være overraskende.
At grundens geografi/struktur (fladt eller bakket) yderligere kan forværre
dette billede i en periode, indtil nye træer eller buske vokser til, må være lige
så logisk.
I den forbindelse har området omkring Sæderupvej og Mannadalen for år
tilbage ikke været tilgroet med træer. Det er først tilkommet efter
udstykningen.
At I vedhæfter og nærmest lægger til had et drone-billede af 3 parceller, hvor
der inden for få år er nybygget og dermed fældet en del træer, er ikke
ensbetydende med, at det er et billede, den passerende vil opleve. Slet ikke
når der er blade på træerne, eller nye træer er vokset til! Jeg kan garantere,
at der på de 3 parceller i dag er flere træer end før ombygning/nybygning.
Har I i øvrigt overholdt “regler om anvendelse af droner” på privat ejendom?
Jeg har tidligere henvist til Ry/Skannerborg kommune med tilsvarende
“sommerhusområde”. Kan fortsat anbefale et besøg der, så I kan se,
hvordan et sådant område kan se ud, selv om der bor familier med børn og
hele året! Om man kan tvinge folk til at plante træer, ved jeg ikke, men det er
i hvert fald indskrevet i lokalplanerne der.
Med venlig hilsen
Peter Skovbo

Bemærkning nr. 5

From:
Sent:
To:
Subject:

Gitte Jakobsen <hedebo@jakobsen.mail.dk>
9. januar 2020 14:13
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Gistrup

Til Aalborg Kommune
Vedr. Byudviklingsplan for Gistrup som er blevet godkendt den 16. December 2019.
Hvor der atter var debat om hvorvidt sommerhusområdet skulle byudvikles med mulighed for flere helårshuse i
området.
Dette er til debat hver gang og bliver igen afslået.
Vi er meget uforstående over at i laver en plan som så ikke bliver kontrolleret - da hovedparten af de fleste
sommerhuse bliver brugt som helårshuse i området ,hvor man så har en “Dækadresse” i vinterhalvåret, sådan har
det været i rigtig mange år.
Der bliver fældet træer osv og der bygges store flotte “sommerhuse”
Dette gælder både for Blækhatten,Parasolhatten, Ridderhatten, Sæderupvej.
Vi håber i vil begynde at at se på realiteterne i området i stedet for at lave en plan som ikke bliver overholdt alligevel
.
Venlig hilsen
Egon og Gitte Jakobsen

Sendt fra min iPad
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Bemærkning nr. 6

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2018 - 11361 / Akt. nr. 770131
MJOH
Dato: 23. januar 2020

Aalborg Kommune
(Sendt med e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk)

Kommuneplantillæg nr. 7.013 – Byudvikling for Gistrup

Aalborg Stift har modtaget orientering fra plandata.dk om, at Aalborg Kommune har fremsendt
ovenstående kommuneplantillæg i offentlig høring.
Aalborg Stift skal, efter gennemgang af planen, anmode om, at Aalborg Kommune i den videre
detailplanlægning fortsat tager hensyn til omkringliggende kirker.
Såfremt der i det videre planlægningsmæssige forløb, påtænkes tiltag eller ændringer, der kan påvirke
eller have indflydelse på kirkerne, vil Aalborg Stift gerne inddrages så tidligt som muligt, for at sikre
en god dialog og et godt resultat for alle parter.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

Bemærkning nr. 7

From:
Sent:
To:
Subject:

Helle Madsen <helle.madsen.hasselvej@gmail.com>
9. februar 2020 12:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkning til byudviklingsplan for Gistrup

Kære Aalborg Kommune
Hermed vedhæftet indsigelse/bemærkning i forbindelse med høringsfase for byudviklingsplan for Gistrup.
Bekræft venligst modtagelsen af denne mail.
Bedste hilsner
Helle Madsen
Hasselvej 15
9260 Gistrup
Tlf: 20 60 30 56
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Gistrup, februar 2020

Kære Aalborg Kommune

Beboerne på Hasselvej vil gerne kommentere det nye forslag til kommuneplan 7.013.
Det er særligt den del, der vedrører sommerhusområdet 7.9.S1 Lundby Krat udspecificeret ved de matrikler, der ligger tættest på “marken” (matrikelnummer 3ng)
mellem Hasselvej og Løndalen.
Det drejer sig om matrikelnumrene:
3dt, 2cø, 2db, 2ba, 2at, 2ac, 2ao, 2am, 2rø, 3dd (se kort).

Området udgør en uvurderlig rekreativ værdi for mange af Gistrups indbyggere.
Området er indenfor rækkevidde, hvis man kommer hjem fra arbejde og lige skal gå
en tur med hunden - eller har behov for at tømme hovedet efter en stressende dag på
job.
Det gælder vel at mærke ikke bare for beboerne på Hasselvej, men for alle Gistrups
beboere.
Når man går op gennem Løndalen, bliver man mødt af fuglefløjt og dyreliv. Områdets
høje træer giver straks en fornemmelse af, at man er langt væk fra stenbro og storby.
Området ligger i forlængelse af overdrev (3ng) og i kanten af et
vandindvindingsområde.

Desuden har Kulturarvsstyrelsen klassificeret ejendomme på tre af områdets huse
som bevaringsværdige.
Det er vores opfattelse, at særligt denne del af området er med til give Gistrup sin
bakkede profil - og dermed med til at sikre Gistrup sit grønne bagtæppe.
Vi ønsker, at kommunen i den fremadrettede udvikling og regulering af lokalområdet
lægger en særlig beskyttelse ned over netop dette område og sikrer, at det bevarer
sin nuværende karakter.
Det vil sige en beskyttelse, som sikrer:
•
At man ikke fælder træer på grundene eller ændrer på niveau i terræn
•
At nuværende huse ikke rives ned og erstattes af nye og større huse
•
At vejene i området ikke ændres, udvides og asfalteres
Specielt vedrørende matrikel 3dt vil vi anmode om, at den udlægges som rekreativt
areal. Matriklen fungerer lige nu som en grøn kile, der markerer overgangen mellem
byzone og sommerhusområde, og området vil ændre afgørende karakter, hvis
træerne fældes eller der bygges på grunden.
Samtidig spiller 3dt og 3ng rigtig godt sammen som en helhed, der giver en
uvurderlig rekreativ værdi ikke bare for beboerne på Hasselvej, men for alle Gistrups
beboere.
Det ses af en livlig trafik af vandrere, hundeluftere, løbere, cykelfolk og familier på
travetur. For ikke at tale om et rigt dyre- og fugleliv.
Netop nu ser vi, at et stort naturområde på Aspedalen er blevet fældet. Hvis også
området ved Løndalen bliver fældet og udlagt til andet formål, er vi bange for, at
Gistrup mister sin grønne profil.
Desuden hilser vi planerne om en lokalplan ovenpå kommuneplanen - som nævnt på
borgermødet i Gistruphallen 17. januar - velkommen.
Vi mener, at der er behov for mere restriktive regler for, hvordan bebyggelse i
sommerhusområdet skal se ud og under hvilke betingelser, man må bygge.
I håb om velvilje fra Aalborg Kommunes side!
Beboerne på Hasselvej, 9260 Gistrup (29 af 30 husstande)
Hasselvej 1
Hasselvej 7
Hasselvej 8
Hasselvej 9
Hasselvej 10
Hasselvej 11
Hasselvej 12
Hasselvej 13
Hasselvej 14
Hasselvej 15

Hasselvej 17
Hasselvej 18
Hasselvej 19
Hasselvej 20
Hasselvej 22
Hasselvej 24
Hasselvej 26
Hasselvej 28
Hasselvej 30
Hasselvej 32
Hasselvej 34
Hasselvej 36
Hasselvej 38
Hasselvej 40
Hasselvej 42
Hasselvej 44
Hasselvej 46
Hasselvej 48
Hasselvej 50
Kontaktpersoner:
Henrik Voss Klausholm, Hasselvej 36, Tlf: 23 22 68 05
Helle Madsen, Hasselvej 15, Tlf: 20 60 30 56

Bemærkning nr. 8

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Steen Trant <trant@stofanet.dk>
15. februar 2020 11:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Frank Søndergaard
Indsigelse mod bestemmelser i rammeområde 7.9.S1 Lundby Krat

Til Anne Støy Rodil
Hermed fremsendes en indsigelse til planbestemmelserne for rammeområde 7.9.S1
Med venlig hilsen
Steen Trant
T2142 7304
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Vedtægter Lundbykrat Sommerhusejerforening – Godkendt 20/5 2017

VEDTÆGTER
FOR
LUNDBYKRAT SOMMERHUSEJERFORENING

§ 1. NAVN
Foreningens navn er ”Lundbykrat Sommerhusejerforening” af 6. februar 1956,
Pollendalen, 9260 Gistrup.
§ 2. OMRÅDE
Foreningens område afgrænses af matrikelnummer 4d, Lundby by, Gunderup
sogn, og matrikelnummer 1o, Gistrup by, Nøvling sogn.
Området er opdelt i 35 parceller nummereret således:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 18, 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
41, 43, 45, 47, 49
Alle med adresse Pollendalen, 9260 Gistrup
§ 3. FORMÅL
Foreningens formål er at drive den samlede ejendom og at varetage
parcelbrugernes interesser inden for foreningens område, herunder blandt
andet vedligeholdelse af veje og fællesarealer, i overensstemmelse med disse
vedtægter.
§ 4. MEDLEMMER
Enhver der har brugsret til en parcel inden for foreningens område er
berettiget og forpligtet til medlemskab af foreningen, overholdelse af
foreningens vedtægter og deltagelse i betalingen af foreningens fællesudgifter.
Som medlemmer kan kun optages privatpersoner.
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§ 5. SALG/BRUGSRETSKIFTE
Salg af brugsretten til parcel, og salg af sommerhus med tilhørende
medlemskab kan alene finde sted med skriftlig godkendelse af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Og således, at det nye medlem overtager enhver forpligtelse over for
foreningen, på lige fod med de øvrige medlemmer.
Afgår et medlem ved døden indtræder ægtefælle eller direkte arvinger i det
afdøde medlems sted.
Ved salg skal der betales et gebyr til foreningen, bortset fra salg til direkte
arvinger. Størrelsen på gebyret fastlægges på den årlige ordinære
generalforsamling.
§ 6. PRIVAT LÅN
Låneoptagelse kan kun ske med sikkerhed i medlemmets egne bygninger.
Grunden er foreningens ejendom og parcellen kan ikke pantsættes af
medlemmet.
§ 7. BEBYGGELSE
På parcellerne må alene opføres bygninger til beboelse, udhuse, garager og
lignende efter den gældende byggelovgivning. Idet parcellerne er beliggende
på foreningens fællesmatrikler, kan ingen af foreningens medlemmer bebygge
den enkelte parcel mere, end den forholdsmæssige andel, fordelt efter
parcelstørrelse, i den til enhver tid fælles gældende byggeret, giver ret til.
Ingen bygninger må dog opføres, uden mindst 3 medlemmer af foreningens
bestyrelse, har godkendt bygningernes beliggenhed, hvoraf den ene skal være
formanden.
Parcellerne skal forblive henliggende i naturtilstand, eller som delvis
prydarealer. Dyrehold er tilladt jævnfør gældende lovgivning, dog kan
bestyrelsen nedlægge forbud mod dyreholdet, hvis dette bliver til gene for
foreningens øvrige medlemmer.
Parcellen må ikke bruges til erhvervsmæssige formål.
Side 2 af 9

Vedtægter Lundbykrat Sommerhusejerforening – Godkendt 20/5 2017
Bygninger, hegn og andre indretninger skal holdes tilbørligt vedlige i henhold til
gældende vedtagne ordensregler for foreningen.
Det er ikke tilladt at have u-indregistrerede køretøjer, campingvogne,
containere mv., med eller uden hjul, på parcellen i henhold til gældende
vedtagne ordensregler for foreningen.
Såfremt der ved byggeri, træfældning og anden brug af store maskiner, sker
beskadigelse af vejen, skal reetablering forestås af det ansvarlige
foreningsmedlem/parcelbruger, for egen regning.
§ 8. Skel
Parcellernes udstrækning skal være som anført på den af landinspektørens
udfærdigede situationsplan 1:500, Aalborg i september 1956, samt de på
generalforsamlingerne vedtagne ændringer.
Handel og flytning af skel mellem parcellerne kan alene ske med godkendelse
af en énstemmig bestyrelse. Desuden skal en landinspektør forestå opmåling
af de involverede matrikler, samt udarbejde ny situationsplan 1:500 til
foreningens medlemmer. Alle udgifter forbundet hermed, betales af de
handlende foreningsmedlemmer.
§ 9. Fremleje
Fremleje eller bortforpagtning af parceller eller bygninger er ikke tilladt. Dog er
midlertidig udleje tilladt jævnfør gældende lovgivning. En énstemmig
bestyrelse kan dog forbyde udlejning, såfremt udlejningen er til gene for
foreningens øvrige medlemmer.
§ 10. Kontakt
Korrespondance mellem foreningen og medlemmerne sker primært via
elektronisk post.
Medlemmerne er forpligtiget til at sørge for at holde foreningen opdateret med
en korrekt mailadresse og korrekte adresseoplysninger.
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§ 11. Generalforsamlinger
Foreningens højest myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Aalborg Kommune inden
udgangen af maj måned.
Der indkaldes med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af sted, tidspunkt og
dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 10 stemmeberettigede
foreningsmedlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til formanden eller
når bestyrelsen finder anledning hertil.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel med angivelse af sted,
tidspunkt og dagsorden.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal minimum have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bemærkninger til referat fra sidste års generalforsamling og godkendelse af
dette
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
6. Fastlæggelse af kontingent, handelsgebyr samt rykkergebyr
7. Hæk og vej
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleant til bestyrelse
10.

Valg af revisor og revisor suppleant

11.

Indkomne forslag

12.

Gennemgang af noter til det efterfølgende referat fra denne generalforsamling

13.

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
foreningens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
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Foreningens regnskab og adresseliste udsendes sammen med indkaldelse til
den ordinære generalforsamling.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre én eller flere af de
fremmødte parcelbrugere begærer skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning
finder altid sted, hvis flere kandidater opstilles til bestyrelsen end der er
pladser.
Hver parcel har én stemme. Har man brugsret til flere end to parceller har man
max. to stemmer.
Tale og stemmeret på generalforsamlingen har foreningsmedlemmet eller
dennes stedfortræder. Stedfortræderen skal have skriftlig fuldmagt.
Stedfortræderen må maksimalt have fuldmagt fra 3 stemmeberettigede
foreningsmedlemmer.
Stemmeret forudsætter, at kontingentet eller anden gæld til foreningen skal
være registreret betalt på foreningens bankkonto.
På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpelt stemmeflertal af de
fremmødte stemmeberettigede.
Vedtægtsændringer kan dog kun gennemføres når et flertal af samtlige
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Eller ved efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling, hvis over halvdelen af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor.
§ 12. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse på 5
medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling for en toårig
periode.
Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for en etårig periode.
2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på
ulige år. Genvalg kan ske.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med: formand, kasserer, sekretær, ansvarlig
for veje og ansvarlig for hække.
Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.
Bestyrelsen eller generalforsamlingen udpeger de udvalg, som de finder
nødvendige eller hensigtsmæssige.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. I dennes frafald, kan et
bestyrelsesmedlem indkalde til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.
Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt
flertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen forpligter foreningen ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf den ene skal være formanden.
I sager hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile, forpligtes
foreningen ved underskrift af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Køb og salg samt pantsætning af matriklerne jævnfør §2 kræver dog
underskrift af den samlede bestyrelse efter godkendelse af
generalforsamlingen.
Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.
§ 13. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Der aflægges foreningsregnskab for foreningens indtægter og udgifter.
Regnskabet afsluttes og påtegnes af kasserer inden udgangen af februar
måned. Revisor påtegner regnskab inden udgangen af marts måned.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor og
revisorsuppleant. Genvalg kan ske.
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§ 14. Beløb til foreningen
Kontingent, fællesudgifter, rykkergebyrer og lignende fastsættes på den
ordinære generalforsamling. Opkrævning af kontingent for det efterfølgende år
udsendes inden 1. februar. Sidste betalingsdato for indbetaling af kontingent er
28. februar.
Alle indbetalinger til foreningen sker til foreningens bankkonto.
Betaler et medlem ikke sit kontingent eller anden gæld til foreningen rettidigt
fremsender kasseren en rykker via mail senest 1 måned efter rettidig
indbetaling pålagt rykkergebyr med en ny fastsat forfaldsdato. Ved yderligere
overskridelse af den nye forfaldsdato meddeler kassereren i anbefalet brev en
yderligere frist med rykkergebyr, inden hvilken betaling skal være sket. Sker
betalingen ikke inden for tidsfristen, har medlemmet tabt sine rettigheder over
parcellen med tilhørende bygninger og er ikke længere medlem i foreningen,
men hæfter fortsat for restgæld.
Bestyrelsen er herefter berettiget til at sælge rettighederne til parcel og
bygninger bedst muligt for det udtrådte medlem gennem en ejendomsmægler,
således at køber indtræder som medlem af Lundbykrat
Sommerhusejerforening i det udtrådte medlems sted. Eventuelt overskud med
fradrag af alle omkostninger udbetales til det udtrådte medlem.
§ 15. Beplantning ved vej
Det enkelte foreningsmedlem skal ud for den parcel medlemmet har brugsret
til sørge for at vejen er passabel og sikker ved at:
1. Klippe hæk ind til skel. Vej skal være fri til skel (Jævnfør gældende kort fra
september 1956: Vejbredde: 3,77 m undtagen vej ved nr. 11-21=3,00 m og
vej ved nr. 30-38=4,00 m
2. Sørge for at frihøjden over vejprofil følger de til enhver tid gældende regler i
vejlovgivningen og kommunale forordninger, pt. en frihøjde på 4,5 m
3. Fjerne væltede/faldefærdige/rådne træer, som er til fare for trafik på
fællesveje og stier
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I øvrigt henvises til gældende vedtagne ordensregler for foreningen.
Overholdes dette ikke, har bestyrelsen ret til, efter en skriftlig advarsel, at
bestille et servicefirma til at udføre arbejdet. Der henvises til gældende
vedtagne ordensregler for foreningen
Alle udgifter hertil pålægges vedkommende foreningsmedlem. Betaling kan
inddrives jævnfør §14
§ 16. Udstykning
Hver enkelt parcelbruger er berettiget til at få meddelt skøde på egen parcel,
mod selv at betale alle omkostninger herved, herunder
udstykningsomkostninger. En landinspektør skal forestå udstykning samt
udarbejde ny situationsplan 1:500 til foreningens medlemmer.
Endvidere må eventuelle yderligere forpligtelser over for foreningen være bragt
ud af verden.
Foreningen påtager sig dog ikke noget ansvar for at udstykning kan ske.
Så længe Lundbykrat Sommerhusejerforening eksisterer, skal ejeren af den
udstykkede parcel betale drift og vedligeholdelse jævnfør gældende lovgivning
om privat fællesvej.
§ 17. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan ikke finde sted, før udstykningstilladelse
foreligger. Samtlige medlemmer skal have erhvervet skøde på sin egen parcel.
Foreningens friareal skal da sælges til et eller flere af medlemmerne.
Ved eventuel opløsning af foreningen, træffer generalforsamlingen ved
almindeligt stemmeflertal bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens midler.
De oprindelige vedtægter for Lundbykrat Sommerhusejerforening er vedtaget
på den stiftende generalforsamling 6. februar 1956.
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Ændringer til de oprindelige vedtægter er godkendt på generalforsamling
afholdt 20. maj 2017.
Underskrift af bestyrelsen
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Aalborg den 15.02.2020
By-og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att: Anne Støy Rodil

Indsigelse mod bestemmelserne i kommuneplantillæg 7.9.S1 Lundby Krat
På vegne at Lundbykrat Sommerhusejer Forening skal jeg hermed gøre indsigelse mod bestemmelsen om
den fastsatte minimums grundstørrelse på 3000 m2 samt bestemmelsen om at der max. må bygges 150 m2
pr. grund for primært byggeri.
Foreningen er ejer af de to matrikler 4d Lundby By, Gunderup Sogn på 41226 m2 og 1o Gistrup By, Nøvling
Sogn på 6586 m2, eller i alt 47812 m2. Det samlede areal er underdelt i 36 brugsretter over varierende
arealstykker fra 700 til godt 3200 m2. Foreningen repræsenterer dermed 36 sommerhusejere. Se kort over
foreningen.
Lidt om foreningens historie:
I 1943 startede hedebonden Lauritz Jensen med at udleje de arealer han brugte til afgræsning for et par
kalve og som han umuligt kunne dyrke til sommerhusbebyggelse.
Stiftende generalforsamling på Conditorie Kristine i Aalborg 6. februar 1956, hvor den fungerende
bestyrelse bestående af Harry Andersen, Peter Købsted Ejnar Iversen V. Kragh Jensen, har tilknyttet
sagfører Erik Mersby til at udarbejde et sæt vedtægter der vedtages på denne generalforsamling.
Endvidere blev det besluttet at tilknytte landinspektørfirmaet Olsen og Bjørnkær til at opmåle arealet og
komme med et udstykningsforslag.
I maj 1956 fremkommer landinspektørfirmaet med en opmålingsskitse i mål 1:500 samt et forslag til
udstykning, ligeledes dateret maj 1956, som fordeles til medlemmerne til kommentering.
Der blev foretaget enkelte rettelser og kortet fra maj 1956 blev revideret i september 1956 og endeligt
vedtaget på en besluttende generalforsamling den 27. september 1956.
På den baggrund findes der 3 kort som nogle af foreningens medlemmer fortsat er i besiddelse af. De første
2 er en opmåling af de eksisterende forhold, med de oprindelige små grunde, mens de næste er det forslag
til udstykning som blev forelagt på den stiftende generalforsamling og det endelige er fra september 1956.
På generalforsamlingen 27. september blev det ligeledes besluttet at sætte udstykningen i gang og få
landbrugspligten på arealet ophævet.

Der skulle også forhandles om en vejadgang til alle de nye parceller med Aalborg Kommune som havde
købt det store fredede areal. Forhandlinger der medførte et modkrav fra kommunen om adgang til
foreningens veje, hvilket selvfølgelig blev accepteret.
Det lå straks tungere med at få udstykningsplanen godkendt i Nøvling Kommune. Kommune var stærkt
betænkelig ved at skulle risikere, at kunne komme til at skulle yde socialhjælp til alle disse fattiglemmer fra
Aalborg, hvis de nu skulle vælge at slå sig permanent ned herude. Kommune sagde derfor nej til
udstykningen.
Foreningens medlemmer måtte derefter acceptere, at skulle forblive som forening på den fælles grund, de
næste mange år.
Den nuværende status
Bebyggelsens samlede areal på de 36 brugsretter udgør i dag tilsammen små 2200 m2. Fordelingen mellem
de enkelte ”grunde”, kan ses på den liste, som forvaltning tidligere har fået udleveret (Christine Stengaard
og Anders Lajer Andreassen), og som a´jourføres med jævne mellemrum.
Som du er bekendt med, er der generelt et stort pres på området, især efter at jorderne omkring Gistrup er
blevet pakket ind i vandvindingsdeklarationer. Dette har medført et voldsomt tryk på grundene i skoven.
Det startede i den vestlige del og er nu nået over mod øst. Der er derfor stor byggeaktivitet i foreningen, i
det mange nye medlemmer på godt og ond har fået øjnene op for at foreningens bebyggelser har ligget
som en tidslomme beskyttet i en osteklokke, hvor meget stadig står som det blev opført ved foreningens
start.
Bebyggelsen på vore to matrikler er gennem alle årene blevet administreret efter bestemmelserne i det til
enhver tid gældende Bygningsreglement, først af lokalkontoret i Gistrup og siden af forvaltningen i
Nørresundby.
Plangrundlaget
Det fremgår af der udsendte materiale, at det på et senere tidspunkt er forvaltningens hensigt at udarbejde
en lokalplan for området. Da rammerne i kommuneplanen som bekendt vil være det øvre grænser for de
planmæssige bestemmelser i en kommende lokalplan, skal vi med denne indsigelse gøre opmærksom på at
de to gamle foreninger i Pollendalen ikke kan passes ind i de udsendte bestemmelser, i det udsendte
rammeforslag. Det gælder fx at der max må bebygges 150 m2 pr. matrikel samt en grundgrænse på 3000
m2.
Det ville derfor efter foreningens opfattelse være ønskeligt, at der blev lavet en yderligere opdeling i
rammeområdet, med et specielt sæt rammebestemmelser for den del af rammeområdet, der omfatter de
to foreninger.
Udgangspunkter for disse rammebestemmelser kunne passende findes i de to foreningers vedtægter, da
disse har udgjort administrationsgrundlaget for området gennem snart 70 år. Samtidigt har disse vedtægter
været kendt og accepteret af den kommunale forvaltning i det samme tidsrum.

Foreningen har med baggrund i vores virke i skoven siden 1943, derfor en stor historisk viden om området
ligesom vi har ønsker til den fremtidige brug arealet. Vi har derfor forsat det udtrykte ønske at
plangrundlaget kan tilpasses virkeligheden, og at vi måtte blive inddraget i udformningen af et kommende
sæt spilleregler for den kommunale administration af vores forening, og deltager derfor gerne i såvel,
arbejdsgrupper, møder og skriftelig udformning af dette regelsæt.

Med venlig hilsen
Steen Trant
T2142 7304
Formand

Bilag: Kort Lundbykrat Sommerhusejerforening + Foreningen vedtægter

Bemærkning nr. 9

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Niels Melchior Jensen <nielsogmerete@gmail.com>
17. februar 2020 16:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Harry Lahrmann privat
Indsigelse til Tillæg 7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport

Til Aalborg Kommune
Vi vedlægger vores indsigelse til byudviklingsplanen for Gistrup.
Vi har tre hovedpunkter:
 Tre etager langs Hadsundvej
 Centerområdet
 Sommerhusområdet
Med venlig hilsen
Harry Lahrmann og Niels Melchior Jensen
Sendt fra Mail til Windows 10
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Niels Melchior Jensen
Kvisten 82
9690 Gistrup
nielsogmerete@gmail.com

Harry Lahrmann
Kronen 41
9690 Gistrup
harry@lahrmann.biz

Til
Aalborg kommune
Gistrup den 17. februar 2020

Indsigelse mod Tillæg 7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport
Undertegnede skal herved indgive nedenstående indsigelse mod Tillæg 7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup
med miljørapport fremlagt til høring I perioden den 20. december 2019 til den 21. februar 2020.
Vor indsigelse har 3 hovedpunkter, der uddybes nedenfor.

Tre etager langs Hadsundvej
Jf. klippet fra byudviklingsplanen i Figur 1 foreslås det at tillade 3 etager og en bebyggelsesprocent på 60%
langs Hadsundvej nord for rundkørslen.

Figur 1 Klip fra forslag til byudviklingsplan
Om baggrunden for denne fortætning anføres i forslaget til byudviklingsplan:
”Der er ikke flere restarealer til boligudvikling i Gistrup i dag, dog er Spar Es arealet og Dybbroparken
planlagt og endnu ikke bebygget (efterår 2019). Efterspørgslen efter nye boliger, bl.a. ældrevenlige boliger,
kan kun tilgodeses ved omdannelse eller fortætning af byen. Byudviklingsplanen tager afsæt i at bevare
Gistrup som en attraktiv bosætningsby især for børnefamilier. Der er fokus på at bevare havebyens struktur
ved ikke at tillade byfortætning alle steder i Gistrup, men alene i et velafgrænset område i centrum af byen.
Derved opnås en planlagt fortætning, som ikke sker tilfældige steder i byen på individuelle parcelhusgrunde
til gene for naboer og byens struktur som haveby. Fortætningen skal give plads til andre boligtyper i Gistrup

og være med til at sætte gang i flyttekæder, så fx ældre kan flytte fra et for stort parcelhus til en mindre
lejlighed, hvilket kan skabe plads til nye børnefamilier i de eksisterende parcelhuse.”
Gistrup er en attraktiv bosætningsby – ja helt sikkert – og vil blive endnu mere attraktiv i fremtiden med det
nye sygehus. Men Gistrup er netop attraktiv, fordi Gistrup er en haveby – og der er i Gistrup et stort ønske
om, at byen fortsat skal være en haveby. At bygge 3 etagers boliger med en bebyggelsesprocent på 60%
langs Hadsundvej er helt ude af proportioner med en havebys karakter. Med en sådan bebyggelse vil Gistrup
miste karakteren af en haveby, når man ankommer fra nord.
Dertil kommer, at nyt byggeri langs Hadsundvej med den nuværende trafik vil blive belastet af støj fra
trafikken på 67 decibel – og dermed næsten dobbelt så højt et støjniveau, som Miljøstyrelsens grænse på 58
dB for nyt byggeri. En grænse som også er indskrevet i Aalborg kommuneplan:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/Retningslinier/0-13_Infrastruktur_trafik/133.
Og støjgrænsen er ikke for sjov, der god dokumentation for, at det kan være forbundet med alvorlige
helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for vejstøj. Det skønnes, at flere hundrede danskere hvert år
dør for tidligt på grund af udsættelse for vejstøj. Så det er uforståeligt, at forslaget foreslår at bygge nye
boliger, hvor beboerne udsættes for dobbelt så højt støjniveau, som kommunen selv har indskrevet i
kommuneplanen.
Men der bygges da mange nye boliger andre steder i Aalborg, hvor støjen er endnu værre end på
Hadsundvej, vil nogen sige. Det er korrekt, men det er værd at huske, at det i henhold til gældende regler er
undtagelsen, der bør reserveres til tætte byområder og ikke til en haveby som Gistrup. Samtidig skal en
bebyggelse, hvis støjen overstiger 58dB, have en støjisolerende facade herunder særlige støjreducerende
vinduer, der så ikke kan åbnes, uden at støjen indendørs bliver utålelig – ikke specielt attraktivt en varm
sommerdag – er det sådanne boliger, vi skal bygge i havebyen Gistrup?
Så angives det, at man med planen ønsker at fremme en flyttekæde, hvor ældre kan flytte fra parcelhuset til
en mindre lejlighed i Gistrup. Ud fra vort lokalkendskab er vurderingen, at mange ældre i Gistrup, der vil
flytte fra deres parcelhus, efterspørger et mindre hus i en etage med en lille have i stil med husene på
Stammen.

Centerområdet

Figur 2 Klip fra forslag til byudviklingsplan

Jf. figur 2 foreslås det at udvide centerområdets afgrænsning mod sydøst ad Hadsundvej syd for rundkørslen
med følgende begrundelse:
”Det ønskes at udvide centerområdet og det afgrænsede butiksområde mod vest for at skabe mulighed for
eksisterende og eventuelle nye butikker langs Hadsundvej. Hadsundvej er også historisk set den gamle
hovedgade i Gistrup, som også fremadrettet ønskes bevaret med forskelligartede anvendelser og som
værende byens 'rygrad' med mulighed for fortætning.”
Vi ser ingen gode argumenter for denne udvidelse, men til gengæld ser vi et væsentligt trafikalt argument
mod udvidelsen. Hadsundvej er på denne strækning en vigtig skolevej, og kørende trafik til nye butikker på
strækningen vil give problemer – hvor skal de parkere og vende? Og etableres der parkering på grunden i
tilknytning til nye butikker, vil det give ny og generende krydsning af cykelbanen på strækningen – til skade
for trafiksikkerheden. Vi finder det også vanskeligt at skabe en sammenhæng mellem butikker langs
Hadsundvej og de øvrige butikker. Vi synes, at ideen om, at skabe mødested/torv er udmærket, men dette
bør understøttes ved at mest mulig aktivitet foregår omkring det samme område, som bør være området
ved Brugsen.
Det er indtil videre tilstrækkelig rummelighed i det eksisterende centerområde, som har gode
tilkørselsforhold for biler fra Nøvlingvej og for cyklister og fodgængere fra de tilstødende stier. Tilmed ligger
det eksisterende centerområde langt bedre i forhold til at tiltrække kunder fra Hadsund Landevej. Endelig er
Nøvlingvej facadeløs og uden cyklister og fodgængere og dermed en langt mere trafiksikker adgangsvej.
Og skulle rummeligheden i det eksisterende centerområde slippe op er der en udvidelsesmulighed mod øst,
jf. Figur 3

Figur 3 Det eksisterende område og med rødt en udvidelsesmulighed mod øst

Sommerhusområdet
Det vil være fantastisk, hvis det denne gang lykkes at få lavet en lokalplan for sommerhusområdet. Det er
prøvet 2 gange før i 1980’erne og 1990’erne, men begge gange viste det sig, at politikerne ikke turde tage en
beslutning, primært fordi man ikke ville være uvenner med nogen. Men det kan naturligvis ikke lade sig gøre
at forene sommerhusejernes og naturelskendes interesser, så der skal politisk mod til at vedtage en
lokalplan, som må indeholde nogle kompromiser.

Det hedder: ”Ved at sikre at der fx ikke tillades helårsboliger i skoven”. Det er at stikke borgerne blår i
øjnene, at skrive sådant. Man kan ikke forhindre, at pensionister, der har ejet huset i et år, har huset som sin
helårsbolig. Sætningen bør derfor ændres til fx: ”Ved at sikre, at der ikke kan bygges store huse og at der er
gode retningslinjer for, hvorledes husene må placeres og for deres udseende.”

Med venlig hilsen

Harry Lahrmann og Niels Melchior Jensen

Bemærkning nr. 10

From:
Sent:
To:
Subject:

Bodil og Per Krogh Mortensen <stammen63@gmail.com>
17. februar 2020 20:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelser og bemærkninger til "Offentliggørelse af Kommuneplanlægning 7.013 Byudviklingsplan Gistrup

Til
Aalborg Kommune
Byudvikling, BLF
Hermed nogle indsigelser og bemærkninger til ”Offentliggørelse af Kommuneplanlægning 7.013 - Byudviklingsplan
Gistrup, 19. december 2019, Tillæg 7.013 – Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport”.
Havebyens grønne og åbne præg skal også bevares i bymidten, dvs. omkring Hadsundvej og Nøvlingvej (ramme
7.2.C1, 7.2.D1 og 7.2.D2). En fortætning skal derfor begrænses til
- et byggeri med højst 2 etager
- et åbent byggeri (afstand og grønne områder mellem de enkelte bygninger, dvs. ingen sammenbyggede
ejendomme som i Aalborg bycentrum)
- at der ikke bygges ud til fortovskanten
- at der til alle facader anvendes mursten (undgå kolde, hvide facader (de bliver endvidere ofte hurtigt grønne af
alger, hvilket også giver et negativt indtryk))
Lindekrogen 3 skal bevares ubebygget som en del af det grønne område mod vest – det virker mest naturligt, og et
enligt beliggende parcelhus på grunden virker malplaceret i de givne omgivelser, ligesom et enkelt ekstra parcelhus
ikke ændre på boligforholdene i Gistrup.
Håber, at ovenstående kan indarbejdes Byudviklingsplanen for Gistrup.
Med venlig hilsen
Per Krogh Mortensen
Stammen 63
9260 Gistrup
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Bemærkning nr. 11

From:
Sent:
To:
Subject:

Lisbeth Jensen <formand@gistrupsamraad.dk>
18. februar 2020 13:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Gistrup samråds høringssvar til Byudviklingsplan for Gistrup.pdf

Hej kommune
Her følger Gistrup samråds høringssvar til byudviklingsplanen for Gistrup.

Bedste hilsner Lisbeth Jensen
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Gistrup samråds høringssvar til Byudviklingsplan for Gistrup
Gistrup Samråd vil indledningsvis kvittere for, at det politisk er prioriteret at udarbejde en byudviklingsplan
for Gistrup. Som beboere i byen oplever vi, at der er stor interesse for etablering af nye butikker/erhverv og
ikke mindst for at bygge boliger. Interessen ses både blandt private, der ønsker at bosætte sig i byen, og i
særdeleshed blandt investorer. Så selv om Gistrup ikke er udpeget som by med særligt vækstpotentiale,
kan udviklingen gå stærkt.
Gistrup Samråd håber derfor, at kommunen vil prioritere at få sat rammer for byudviklingen ved at
byudviklingsplanen snarest vil blive fulgt op af de foreslåede lokalplaner for Hadsundvej, Centerområdet og
Sommerhusområdet. Indtil lokalplanerne er godkendt håber vi, at kommunen gennem
byggesagsbehandlingen vil skærpe fokus i evt. konkrete forespørgsler på både små og store projekter, så
mulighederne for et bedre bygget miljø fortsat er tilstede ved lokalplanernes tilblivelse.

Naturen og det grønne
Naturen er en meget vigtig del af Gistrups DNA. Gistrup Samråd kvitterer for, at fastholdelse af Gistrup som
en grøn by står centralt i byudviklingsplanen. Vi noterer med tilfredshed, at grundvandsinteresserne er
prioriteret, og er med til at ”ramme byen ind”.

Boliger
Gistrup Samråd oplever, at der i byen er behov for nye boliger – og især boliger til seniorer og enlige.
Boliger uden – eller med små udenoms arealer. Gistrup Samråd kan derfor bakke op om forslag om
fortætning langs Hadsundvej – også med mulighed for bebyggelse i 3 etager. Samrådet ønsker, at det
grønne indtryk bevares, når man kommer til byen, hvorfor bebyggelsen ikke må fremstå som karreer langs
Hadsundvej, men gerne med forskudte facadelinjer og beplantning langs vejen, gerne gadetræer.

Centerområdet
Gistrup Samråd noterer med tilfredshed, at butiksområdet fastholdes syd for Nøvlingvej, og at der i
byudviklingsplanen gives mulighed for yderligere butikker placeret i nærheden af de eksisterende og med
opmærksomhed på at få skabt en centerområde med et torv. Ligesom vi også gerne ser byudviklingsplanen
omfatte området omkring rundkørslen, så det også bliver mere grønt.

Transport – cykelstier og andre bløde trafikanter
Det fremgår af udkastet til byudviklingsplan, at der er fokus på de ”bløde trafikanter”. Gistrup Samråd kan
kun bakke op om, at de kommende lokalplaner har et særligt fokus på at sikre gode forhold for cyklister –
det gælder både børn til skole og fritidsaktiviteter, men også de mange borgere fra Gistrup, som cykler til
arbejde i Aalborg. I det omfang det er muligt, ønsker vi cyklister og gående adskilt fra bilister.
Hadsundvej har vores primære fokus. Her ser vi gerne, at hastigheden nedsættes generelt – både syd og
nord for rundkørslen. Ift. trafikafviklingen mellem rundkørslen og skolen anses det ikke som et problem, at
det bliver mindre attraktivt at køre børn til skole og hal - tværtimod. Nedsat hastighed samt separering af
biler fra bløde trafikanter kan f.eks. løses ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger (gerne med
beplantning) og/eller indsnævring af kørebanen på Hadsundvej.

Sommerhusområdet
Bebyggelse i sommerhusområdet har som bekendt gennem tiden givet anledning til en del uro i byen.
Sommerhusområdet har værdi – ikke kun for sommerhusejerne, men for hele byen som rekreativt område.
Vi opfordrer derfor til, at udarbejdelse af en lokalplan for området prioriteres, så der kan komme klare
rammer for, hvordan der kan bygges i området.

Grønne randområder
I Byudviklingsplanen lægges der op til at arealet langs banen (7.2R4) ændrer status til ”ny rekreativ
kommuneplanramme”. I den forbindelse vil vi opfordre til at der også rettes opmærksomhed på arealerne
vest for Hadsundvej mellem Gistrup og Sdr. Tranders, som også fordelagtigt kunne indgå i den rekreative
ramme og derved konkretisere visionerne i Grøn-Blå Struktur 2.0.

Lindekrogen 3
I Byudviklingsplanen lægges op til omdannelse af Lindekrogen 3, matr. 2io til parcelhusgrund. Samrådet
opfordrer kommunen til at arealet bibeholdes: Der kan opstå behov for arealet i foreningsøjemed, til ny
daginstitution, legeplads, boldbane etc.

Lokalplanerne
Gistrup Samråd vil kraftigt opfordre til, at der snarest sættes gang i udarbejdelse af lokalplaner for
centerområder og for bymidten, hvor den påtænkte fortætning skal finde sted, således at der kan komme
en samlet plan, så vi ikke ser flere ”isolerede” planer som Dybbroparken og Spar Es.
Vi ser også gerne at lokalplan for sommerhusområdet i Lundby Krat prioriteres, da det er et område, som
stadig giver anledning til uro i byen.

Bemærkning nr. 12

From:
Sent:
To:
Subject:

Tommy Kragballe <tkr@adm.aau.dk>
19. februar 2020 14:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Gistrup, kommentar

Til Aalborg kommune,. Byudvikling.
Her er vedhæftet nogle kommentarer til trafikplanlægningen på Hadsundvej, Gistrup.
Venlig hilsen
Tommy Kragballe
Projektleder, Bygningsgruppen
Campus Service
Telefon: (+45) 9940 9555 – Mobil: (+45) 2895 9160
Email: tkr@adm.aau.dk – Web: www.campusservice.aau.dk
Aalborg Universitet, Myrdalstræde 268, 9220 Aalborg Ø
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Til Aalborg Kommune, Byudvikling, BLF

Dato: 19. februar 2020

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Byudviklingsplan Gistrup
Kommentarer til Byudviklingsplanen for Gistrup:

Med hensyn til trafikken på Hadsundvej, fra rundkørslen Hadsundvej/Nøvlingvej og nord på til jernbanen
Hadsundvej, har jeg følgende kommentarer:

Side den 1. april 1981 har Jeg og min familie boet i Elmelunden 11, og har kunnet følge med i den stigende
udvikling af trafikken på Hadsundvej; og støjen herfra.
Uden en egentlig optælling er det nemt at konstatere, at trafikintensiteten er voldsomt øget siden da.
Der er blandet trafik af biler og cyklende (bl.a. skolebørn); og folk, der skal krydse vejen.
Trafikken er meget tæt i myldretiderne.
Resten af dagen kører der en jævn strøm af biler. Dette er også tilfældet på fri- og helligdage, hvor der
køres hele dagen.

Jeg tænker, der burde kunne gøres noget for at regulere og sænke trafikken på Hadsundvej; og støjen
herfra.
En del af trafikken kan ledes uden om Hadsundvej ved at lede trafikken ud til Hadsund Landevej fra
Nøvlingvej. Der skal måske gøres noget ved tilslutningen ved Hadsund Landevej, f.eks.
rundkørsel/lysregulering.
På kommunens udkast til Byudviklingsplan for Gistrup kan jeg se, at der planlagt, at føre cykelstien helt
frem til rundkørslen på begge sider af Hadsundvej.
Det er godt, for der er et stort behov for en sikker cykelvej, og samtidigt vil de daglige farlige situationer
kunne undgås.
Når det gøres med egentlige cykelstier med en gode bredder, og gerne med skarpkantede kantstene, så
kørebanen til biler bliver smallere, vil dette for det første skabe en bedre sikkerhed for cyklister; og de
smallere kørebaner for bilister vil automatisk sænke hastigheden.
Jeg kan tænke, man kunne sænke hastigheden til 40 km/h.

Med håb om at kommunen gennemtænker og forbedrer trafiksituationen for Hadsundvej, hvor trafikker i
dag er meget generende for beboerne langs vejen; og trafikkens intensitet er en stor udfordring for
trafiksikkerheden.

Venlig hilsen
Tommy Kragballe
Elmelunden 11, 9260 Gistrup
Tlf: 2895 9160
Mail: tkr@adm.aau.dk

Bemærkning nr. 13

From:
Sent:
To:
Subject:

Thomas Rask Eriksen <ter@energinet.dk>
20. februar 2020 13:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
HØRINGSSVAR fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til kommuneplantillæg
7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup. Energinets sag nr. 20/00486

Til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Att. Anne Rodil
Vedhæftet findes høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport. Rammeområde 7.9.A3, 4.4.H1 og 7.9.N2 - Aalborg Kommune.
Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. Energinets sag nr. 20/00486.
I må gerne kvittere for modtagelse. På forhånd tak.
Venlig hilsen
Thomas Rask Eriksen
Seniorkonsulent
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk
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Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Høringssvar sendt via mail til plan.udvikling@aalborg.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78
Dato:
20. februar 2020

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET
ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMMUNEPLANTILLÆG 7.013 BYUDVIKLINGSPLAN FOR GISTRUP MED
MILJØRAPPORT. RAMMEOMRÅDE 7.9.A3,
4.4.H1 OG 7.9.N2 I AALBORG KOMMUNE
Energinet Eltransmission A/S har erfaret, at forslag til kommuneplantillægget ”Tillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport” er i høring. Kommuneplantillægget vedr. rammeområderne 7.9.A3, 4.4.H1 og 7.9.N2.
Byudviklingsplanen skal definere en klar identitet, struktur og sammenhængskraft for Gistrup
og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området. Det gælder både målrettet og optimeret anvendelse af offentlige ressourcer, men også private investeringer.
Byudviklingsplanen indeholder forslag til rammer for bl.a. beboelse, sommerhusområder, indretning af bytorv/mødested, begrønning/grønne områder, trafikanlæg m.v.
Høringsfristen er den 21. februar 2020.
Hvem er Energinet Eltransmission A/S?
Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således landets overordnede eltransmissionsnet på mere end 100 kV.
Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig
virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.
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Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
Hensynet til elanlæg i kommuneplanlægningen
Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale
anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i
kommuneplanlægningen”.
Efter planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg.
Bemærkninger
Eltransmission har ingen bemærkninger til Aalborg Kommunes forslag til kommuneplantillægget ”Tillæg 7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport”, der giver anledning til indsigelse. Energinet har nedenstående tekniske bemærkninger, som skal fremgå i retningslinjerne
for kommuneplantillægget med en kort beskrivelse, og eltransmissionsanlæggene skal vises i
retningslinjekortene, da de har en betydelig fysisk udbredelse, og der kræves plads til gravemaskiner m.m., når anlæggene skal tilses og vedligeholdes. Samtidig er der af hensyn til forsyningssikkerhed, anlægssikkerhed og personsikkerhed begrænsninger i arealanvendelsen omkring anlæggene.
Teknisk bemærkning 1 – Særlige opmærksomhedspunkter ift. eltransmissionsanlæg
Eltransmission ejer og driver elanlæg, som går gennem eller ligger tæt på rammeområderne.
På vedhæftede kort Oversigtskort med eltransmissionsanlæg vedr. Byudviklingsplan for Gistrup.pdf og i nedenstående kortudsnit 1, 2 og 3 vises Eltransmissions elanlæg indenfor kommuneplantillæggets geografiske område.
Energinet har følgende vigtige anlæg indenfor det geografiske område:
•

400 kV kablet Skudshale-Gistrup 1 Syd (røde linjer)

•

400 kV kablet Skudshale-Gistrup 3 (røde linjer)

•

150 kV kablet Gug-Gistrup (sorte linjer)

•

Gasledningen Ll. Torup-Aalborg (orange linjer). Energinets selskab Gas TSO svarer

særskilt på nærværende høring.
Særlige opmærksomhedspunkter
Eltransmission har konstateret forslag til retningslinjer i kommuneplantillægget, som konflikter
eller potentielt kan konflikte med Eltransmissions elanlæg. For at undgå fremtidige udfordringer med elanlæggenes tilstedeværelse, bør detailplanlægning af disse områder ske med hensyntagen til de nedenstående tekniske bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje
genstande, beplantning samt planlægning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet. Se
nærmere herom under nedenstående tekniske bemærkninger 2-4.
De særlige opmærksomhedspunkter drejer sig om rammeområderne 7.9.N2, 4.4.H1 og 7.9.A3,
der gennemgås herunder.
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Kortudsnit 1: Energinets anlæg i del af rammeområde 7.9.N2

Ifølge planforslaget er målet at beskytte grundvandsressourcen, de landskabelige kvaliteter og
naturen. Der lægges også vægt på at underbygge de rekreative muligheder i området. Området ønskes dermed anvendt til rekreative formål, landbrug (ekstensiv), naturbeskyttelse og
grundvandsbeskyttelse.
Der ligger som vist på ovenstående kort både 150 og 400 kV jordkabelsystemer nord og vest i
planområdet. Eltransmission gør hermed opmærksom på vores jordkabelanlæg, således at den
senere udnyttelse kan indrettes med hensyn til jordkablets tilstedeværelse inkl. tinglyste servitutbælter om anlæggene.
Kortudsnit 2: Energinets anlæg i del af rammeområde 4.4.H1

Ifølge planforslaget er målet at sikre mulighed for fortsat erhvervsvirksomhed i området. Anvendelsen er bl.a. til erhverv som
trykkerier, tekniske anlæg, engroshandel,
transport, oplagsvirksomhed, værksteder
og mindre industri.
Der ligger som vist på ovenstående kort tre
400 kV jordkabelsystemer nordvest i planområdet. Eltransmission gør hermed opmærksom på vores jordkabelanlæg, således
at den senere udnyttelse kan indrettes med
hensyn til jordkablets tilstedeværelse inkl.
tinglyste servitutbælter om anlæggene.
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Kortudsnit 3: Energinets anlæg i del af rammeområde 7.9.A3

Ifølge planforslaget er målet at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde. Der ønskes
en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift. Anvendelse er bl.a. til rekreative formål, landbrug (ekstensiv), naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, skovrejsning, råstofgravning og tekniske anlæg. I planforslaget er det beskrevet, at det er
hensigten, at et areal ved Gistrup, som er afgrænset i lokalplan 08-012, fortsat skal kunne anvendes til en mindre transformerstation.
Der ligger som vist på ovenstående kort både 150 og 400 kV jordkabelsystemer nordvest i planområdet. Eltransmission gør hermed opmærksom på vores jordkabelanlæg, således at den senere udnyttelse kan indrettes med hensyn til jordkablets tilstedeværelse inkl. tinglyste servitutbælter om anlæggene.
Teknisk bemærkning 2 - Servitutter
Eltransmissions elanlæg er retligt sikret ved tinglyste servitutter, hvor Eltransmission er påtaleberettiget. Servitutterne for elanlæg sikrer bl.a., at Eltransmission til enhver tid har adgang til
at efterse og vedligeholde elanlæggene.
Om der planlægges beplantning, erhvervsområder, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, terrænregulering, regnvandsbassiner, råstofindvinding el.lign. skal det understreges, at der langs
vore elanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til jordkabelanlæg ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.
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BEMÆRK, at tilstandsændringer i servitutarealet ikke må ske, uden at Eltransmission forinden
har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut.
Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.parter@energinet.dk.
De vilkår som kommer til at indgå i en evt. dispensation skal evt. tinglyses med Energinet som
påtaleberettiget, på lodsejers foranledning og regning, førend dispensation kan meddeles.
Teknisk bemærkning 3 - Høje objekter
’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den
18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre objekters nærhed til hinanden oplyser:
Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hinanden, at der derved
kan opstå fare.
Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal
eventuelle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.
Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til det allerede placerede.
Følgende sikkerafstande skal derfor, i henhold til ovenstående, indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg for Aalborg Kommune:
Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare elle ske skade
for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmission anbefaler følgende sikkerhedsafstande mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter, herunder fx
vindmøller, antenner, lysmaster:
• Høje elektrisk ledende objekter nær Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres
nærmere end 50 m fra respektafstanden 1 til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal bl.a. sikre, at placering af høje elektrisk ledende objekt ikke påfører Eltransmissions jordkabelanlæg skader ved lynnedslag.
Sikkerhedsafstanden til jordkabelanlæg er illustreret herunder:

1 Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved
uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.
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Teknisk bemærkning 4 - Beplantning
I servitutarealet for jordkabler tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over vores
jordkabelanlæg, idet rødder kan beskadige jordkablerne både ved gennemboring eller ved, at
rødderne rykker jordkablerne i stykker, hvis træer vælter i storm. Eltransmission kan om ønsket
udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder.
Øvrige oplysninger
Arbejdsinstruks og respektafstand
Omkring luftlednings- og jordkabelanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse
af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 m fra
kabelsystemers yderste leder. Der er typisk tre enkelte ledere.
Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vores eltransmissionsanlæg, dels skal søge arbejdsinstruktion hos Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruksen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på ledningerne og livet”.
Kort og filer
Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede
EL-transmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er tilgængelige via ”geodata-info.dk”.
LER
Entreprenøren har pligt til at forespørge i LER-registeret (ledningsejerregisteret), inden der graves i jorden.
Bemærk at det udelukkende er jordkabler, der kan registreres i LER. Eltransmissions luftledninger er således ikke repræsenteret i LER.
Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.
Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.
Oplys venligst sagsnummer 20/00486.
Thomas Rask Eriksen
Seniorkonsulent
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk
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Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk
Bilag:
•

Oversigtskort med eltransmissionsanlæg vedr. Byudviklingsplan for Gistrup.pdf

•

Folderen ”Pas på ledningerne og livet”
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Pas på
ledningerne
og livet
Gør arbejdet sikkert • Kend respektafstandene • Meldepligt

Indledning
Undtagelsen gælder dog kun,
såfremt
- maskinens højde over jord (incl.
personer, antenner m.v.) ikke er
større end 4 m ved lavspænding
og 4,5 m ved højspænding, og
såfremt
- maskinen ikke har bevægelige
dele, som kan overskride de
angivne højder over jord, eller at
disse dele er fastlåst, så de
nævnte højder ikke overskrides.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet
stærkstrømsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsens afsnit 5A
omhandler sikkerhedsforskrifter for
transport og arbejde - blandt andet
bygningsarbejde, vejarbejde og
landbrugsarbejde - i nærheden af
elforsyningsanlæg.
Afsnit 5A kan bestilles gennem
boghandlerne.

3. Transport og almindelig færdsel
på veje, som er åbne for offentlig
trafik. For disse gælder færdselsloven og de heri angivne højder.

Det primære formål med bestemmelserne i afsnit 5A er at undgå ulykker
og uheld, samt at undgå skader på
elforsyningsanlæggene, så store
beløb spares for samfundet.

4. Arbejde og transport, der udføres
af elselskaber eller efter særlig
aftale med det stedlige elselskab.

Skader på elforsyningsanlæg bevirker
ofte, at forbrugerne er uden strøm i
kortere eller længere tid, hvilket
medfører produktionstab, store gener
for forbrugerne (manglende lys,
varme, TV m.v.) og risiko for
yderligere ulykker (færdsel, sygehuse,
plejehjem).
Afsnit 5A gælder ikke for
følgende arbejder:
1. Almindelig jordbearbejdning i
forbindelse med have- og
landbrugsarbejde, såsom pløjning,
harvning, såning m.v.
2. Kørsel med eller anvendelse af
landbrugsmaskiner under
luftledninger.
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Almindelige
bestemmelser

Planlægning

For alt arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg gælder følgende:

I afsnit 5A foreskrives blandt andet:
1. Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade,
vej, mark m.v.), skal der rettes
henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysning om,
hvorvidt der er elkabler i arbejdsområdet.

1. Ved planlægning, instruktion og
udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for
personer og gods.
2. Ethvert elforsyningsanlæg skal
betragtes som spændingsførende,
medmindre folk fra elselskabet
har erklæret det spændingsløst.

2. At enhver, der iværksætter eller er
ansvarlig for udførelsen af arbejde
i nærheden af luftledninger og
transformerstationer, skal vurdere,
om det er muligt at overholde
visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette
ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab,
og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en
eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med
elselskabet.

3. Har man fået anvisninger fra
elselskabet, skal disse nøje
følges.

Ved henvendelse til elselskabet i
forbindelse med gravearbejde udleveres enten nogle planer, der viser
elkablernes placering, eller gives
anvisning på stedet. Send eventuelt
på forhånd en situationsplan over
arbejdets omfang.

Bemærk
Respektafstandene i afsnit 5A
gælder kun ved arbejde. Afstande
mellem færdige bygninger m.v.
og elforsyningsanlæg er mindre.
Spørg elselskabet om disse.
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Respektafstand
for højspændin
luftledninger

Instruktion
Entreprenøren - og det er enhver, der
iværksætter og er ansvarlig for
udførelsen af arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg - skal sørge for,

Højspændin
40-400 kV

1. at personale, der udfører sådant
arbejde, er blevet gjort bekendt
med de bestemmelser i afsnit 5A,
som vedrører dets opgaver,
2. at alle, der er beskæftiget ved
arbejdet, er instrueret om
- eventuelle elforsyningsanlæg i
arbejds- eller transportområdet
- respektafstandene fra
anlæggene
- eventuelle anvisninger fra
elselskabet,

15 m

3. at personalet er bekendt med,
hvilket elselskabsområde der
arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har.

3m

Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i
forbindelse med el-forsyningsanlæg
til elselskabet.
En liste over alle elselskaber med
telefonnumre kan rekvireres hos
Danske Energi på telefon 35 300 400,
fax 35 300 401 eller de@danskenergi.dk
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Højspænding
10-40 kV

6m

6m

de
ngs3m

ing

15 m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.
Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.
Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandene, bare det
sker i samarbejde med elselskabet.
Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.
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Respektafstande for
lavspændings-luftledninger
(gælder også for luftkabler)
1,5 m

1,5 m

1,5 m

3m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.

Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.

Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.

Respektafstanden skal også
overholdes ved opsætning af træer
og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandende, bare
det sker i samarbejde med
elselskabet.
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Respektafstande for elkabler
1m

1m

Advarselsbånd

Afdækningsmateriale
Elkabel

Støder man på advarselsbånd eller
afdækningsmateriale, er man
inden for respektafstanden. Stands
gravningen og kontakt elselskabet.

De røde linier markerer de gældende
respektafstande. Gravning inden for
denne zone må ikke finde sted uden
særlig aftale med elselskabet.

Fremgangsmåde ved grave-,
bore- og nedgravningsarbejde:

Elkabler ligger normalt i en dybde
fra 0.35 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes
hos elselskabet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse,
skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for
påvisning af eventuelle kablers og
ledningers beliggenhed.

Telekabler er nedgravet til en dybde
varierende fra 40 cm til omkring 1
meter. En stor del af telekablerne er
forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er
ikke til at skelne fra eksempelvis
elkabler. Telekabler kan også føre
livsfarlige spændinger. Derfor skal
telekabler altid omgås med samme
varsomhed som elkabler.

2. Kabelplaceringer i graveområdet
skal klarlægges.
3. Eventuelt arbejde inden for
respektafstanden skal aftales med
elselskabet.
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Elselskabet skal hurtigst
muligt underrettes om,
hvor uheldet eller ulykken
er sket, hvad der er sket,
og om anlægget eventuelt
skal afbrydes.
Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne,
mens der ventes på hjælp, bedes
om muligt en forbipasserende
om at underrette elleverandøren.
Underretning gives pr. telefon,
eventuelt ved at trykke 112.
Afvent hjælp.

Stempel

Ambulance

Tryk elselskabets
nummer eller 112

Sørg for, at ingen
i mellemtiden
kommer inden for:

10 m fra nedrevne
højspændingsledninger
2 m fra nedrevne
lavspændingsledninger
5 m fra overgravede
kabler.

Illustrationer: Peter Blay · Tryk: Gulmann Grafisk, Slangerup

Elselskab

Meldepligt
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4.750
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Geografisk udstrækning af Byudviklingsplan for Gistrup vist med grønt.
Elanlæg vist med sorte og røde linjer
Gasanlæg vist med orange linjer
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:
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Bemærkning nr. 14

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Karsten Niss <karsten.niss@aspedalen.dk>
20. februar 2020 21:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Jes Ryttersgaard; Helle Madsen; Liselotte & Morten; Ole Jørgensen
Kommentar til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup.

Kære Aalborg Kommune
Hermed vores kommentar til ovenstående kommuneplantillæg (indholdet i mailen er også at finde i vedhæftede
PDF-fil).
For en god ordens skyld, vil jeg gerne via mail have bekræftet, at denne mail er modtaget.
Med venlig hilsen/Best Regards
Karsten Niss
Aspedalen 2H
DK-9260 Gistrup
Telefon: +45 9630 2533
Mobil: +45 2811 9933
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Gistrup, den 20. februar 2020
Til Aalborg Kommune
Svar til høring af byudviklingsplan for Gistrup - med fokus på sommerhusområdet 7.9.S1
Lundby Krat: Ønske om lokalplan
En lokalplan, der spiller sammen med sommerhusområdet 7.9.S1 Lundby Krat, er mere nødvendig
end nogensinde. Derfor vil vi gerne opfordre politikerne i Aalborg Kommune til at sætte en
lokalplan for sommerhusområdet 7.9.S1 Lundby Krat højt på prioriteringslisten.
I den nye byudviklingsplan for Gistrup ligger til grund, at byrådet har besluttet ikke at udlægge en
del af sommerhusområdet til byzone med helårsboliger for øje.
Det er den helt rigtige beslutning, og det er vi glade for.
I planen lægges der i stedet op til en fortætning i byens centerområde - med tilladelse til at bygge i
højden. Og det er glimrende.
Men de glimrende planer afhjælper i vores øjne ikke mange års udfordring i sommerhusområdet,
hvor boligerne med årene er kommet til at ligne parcelhuse mere og mere. (Se billeder nederst)
Efterspørgslen efter boliger i og omkring Gistrup øger sandsynligvis presset på sommerhusområdet,
idet vi forudser at endnu flere vil tænke “kreativt” i forhold til at benytte sommerhuse som
helårsboliger. Desuden udnytter mange pensionister nu deres mulighed for lovligt at bo helårs i
deres sommerhus. Det vil uden tvivl medføre flere ønsker om ændring af de eksisterende
bebyggelser med henblik på øget komfort, større huse osv.
Så meget desto mere er der behov for en lokalplan, der kan regulere sommerhusområdet.
Der bygges lige nu på livet løs i sommerhusområdet, hvilket vi ikke kan modsætte os, men hvis
området skal bevare sit udseende som skovlandskab, bør der være nogle klare retningslinjer i en
lokalplan, som sagsbehandlerne kan henvise til - og agere ud fra.
Vi kan fuldt ud tilslutte os de intentioner, der står i planen:
• Arkitektur - Byrum og landskab:
• Området skal fremstå som et varieret skov- og bakkelandskab.
• Kulturspor skal sikres.
• Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses naturomgivelser.
• Primære materialer for bebyggelsen skal være træ, men mindre dele kan fremstå i andre
materialer.
• Bebyggelse og anlæg skal tilpasses det eksisterende terræn.
• Der skal anvendes jordfarver samt gråt og sort.
• Ubebyggede arealer skal fremstå med naturpræg.
• Markant beplantning skal bevares.
I forhold til de nuværende regler ser vi også gerne, at man ikke bygger på det højeste punkt på
grunden. Det bør således være kommunen, der fastlægger byggekvoter/felt for de enkelte grunde
med udgangspunkt i at: “Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses
naturomgivelser”.
Det bør også være et krav, at udhus/terrasse/pavillon/drivhus/garage/skur o. lign. placeres samlet på
grunden for at bevare det skovlignende præg.

1

(Vi vil samtidig benytte lejligheden til komme med en opfordring til Aalborg Kommunes folk: Tag
et tjek på de servitutter, som er forudsætning for tilladelse til udstykning. Det er nemlig vores
indtryk, at det ikke altid sker nu)
En lokalplan for sommerhusområdet 7.9.S1 Lundby Krat skal fastlægge retningslinjer for
bebyggelse og beplantning, og det er bydende nødvendigt, at den prioriteres.
Udviklingen går stærkt lige nu, så det er vigtigt at få arbejdet i gang så hurtigt som muligt!
Med håb om politisk velvilje!
Med venlig hilsen
Ejerforeningen Aspedalen, v/ Morten Andersen, formand, Aspedalen 2A, 9260 Gistrup
Karsten Niss, Aspedalen 2H, 9260 Gistrup, mail: kun@aspedalen.dk (kontaktperson)
Ole Jørgensen, Aspedalen 2F, 9260 Gistrup
Helle Madsen, Hasselvej 15, 9260 Gistrup
Jes Ryttersgaard, Parasolhatten, 9260 Gistrup
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Billedmateriale:
Først et eksempel på et byggeri, som vi mener falder ind i området og hvor bebyggelsens placering,
skala, formsprog og materialevalg er tilpasset naturomgivelserne:

NB: Billederne på de efterfølgende sider er eksempler på byggeri, der er bygget og hvor en
lokalplan – efter vores mening – kunne have været med til at sikre intentionerne i den nuværende
kommuneplan ift. områdets udseende. Billederne er ikke for at sætte de pågældende ejere i et dårligt
lys, for de har alle været i deres gode ret til det, som de mente var ret og rimeligt ift. at få deres
drømmehus. Oplysninger vedr. de enkelte huse er fra www.ois.dk, hvor alle huse er kategoriseret
som værende sommerhuse.
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Og så et par eksempler på, hvor bebyggelsen mere ligner en bolig i et villakvarter – og måske ikke
understøtter intentionen om, at: ”Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg
tilpasses naturomgivelser”:

150 m2 bolig og 50 m2 garage – samt drivhus og skur efter at stort set alle træer på grunden er
blevet fjernet. Tilpasset naturomgivelserne?
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Carport. Tilpasset naturomgivelserne?

150 m2 bolig og 34 m2 garage – samt pavillon, brændeskur, anneks/atelier og skur ”spredt” rundt
på grunden. Tilpasset naturomgivelserne?
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135+15 m2 hus og 49 m2 carport/udhus. Flot moderne hus i skoven…

…, men hvorfor en støttemur af den kaliber til at håndtere en større terrænregulering ud mod en af
områdets veje. Tilpasset naturomgivelserne?
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Bemærkning nr. 15

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

era@m-himmerland.dk
21. februar 2020 22:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
stw@m-himmerland.dk
Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup

Til Aalborg Kommune
Vi fremsender hermed vedhæftet vores indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup.
Venlig hilsen
Sverre Wognsen og Else Ramsgaard

1

Sverre Wognsen og Else Ramsgaard
Aspedalen 11
9260 Gistrup
stw@m-himmerland.dk og era@m-himmerland.dk
21. februar 2020
Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup
Vores indsigelse og kommentarer drejer sig om sommerhusområdet i Lundby Bakker, område 7.9.S1.
I parentes bemærket er dette afsnit forkert benævnt ”Lundby Krat” i forslaget. Denne betegnelse vedrører
kun bøgeskoven øst for Hadsund Landevej, mens Lundby Bakker bruges om det samlede bakkeområde.
Krattet var tidligere det eneste bevoksede område, mens den øvrige del af Lundby Bakker var åbne,
lyngklædte bakker, hvor alle de fladere områder blev dyrket som landbrugsjord.
Da sommerhusområdet blev udstykket i 1960’erne, var disse bakker stadig forholdsvis åbne med spredte
trægrupper, og flere marker blev stadig dyrket. En del ubebyggede sommerhusgrunde er dog siden vokset
til med træer og krat og fremtræder ofte med et uplejet præg.
Illusionen om ”skoven”
Desværre har mange beboere i Gistrup lagt dette præg til grund for den fejlagtige opfattelse, at
sommerhusområdet var en ”skov”, godt hjulpet på vej af ejendomsmæglere, der har solgt villaer i den
sydvestlige del af Gistrup med en anprisning af, at beliggenheden var tæt på ”skoven”. En del beboere i
Gistrup har fortsat den tro, at sommerhusområdet er kommunalt ejet.
Men området er privatejet og består af et mindre antal helårsboliger, et større antal sommerhuse samt
adskillige ubebyggede arealer, hvor der kan bygges yderligere et stort antal sommerhuse.
De seneste år har der desuden foregået en debat på sociale medier, hvor denne korrekte information ikke
altid har ligget til grund, og hvor der snarere har været tale om ønsketænkning og forsøg på at fratage
grundejerne deres byggerettigheder eller reducere dem. Vi advarer derfor mod, at misforståelser skal
danne grundlag for forringelser af de vilkår, på hvilke vi som grundejere har købt vores grunde.
Misforståelsen går desværre igen flere steder i forslagets tekst, fx på side 27 (”Byudvikling i skoven”).
Sommerhusområdet i sin helhed kan ikke med rimelighed betegnes som ”skoven”. Store dele er åbne,
ubevoksede arealer, og andre dele åbent landskab med enkeltstående træer og trægrupper.
Sommerhusområdet som ”fritidslandskab”
Man bør være opmærksom på, at den stigende brug af sommerhusområdet som rekreativt område for
Gistrups beboere medfører stigende gener for grundejerne (løse hunde, indtrængen på private grunde,
støjende adfærd, smidt affald, afklipning af grene mv.). Alle har selvfølgelig ret til at færdes på private
fællesveje og de få stier, der endnu holdes åbne. Men presset bør fordeles på langt flere stier og veje.
Derfor støtter vi, at der sikres et tæt og sammenhængende stinet i sommerhusområdet, med mange
forbindelser til det offentlige område.
Side 1 af 2

Værdiforringelse
Den økonomiske værdi af en sommerhusgrund bestemmes i høj grad af ejerens mulighed for at bygge
”drømmehuset”. Vi opfatter de skitserede indgreb under ”Arkitektur. Byrum og landskab” som så
omfattende, at grundejerne bør kompenseres økonomisk, hvis indgrebene skulle blive fastholdt i
byudviklingsplanen.
Helårspræg
Der fokuseres meget på, at området ikke må ”skifte karakter”. Men når sommerhusområdet er udbygget
med yderligere hundrede huse eller mere, er det en utopi at tale om at bevare det, som det er i dag.
Når pensionister lovligt må bo hele året i deres sommerhuse, er det naturligt, at husene får et helårspræg,
og de 150 m2/3000 m2 sikrer rigeligt, at det ikke vil komme til at minde om et villakvarter.
Trafik
Biltrafikken øges kraftigt i disse år som følge af nybyggerier og stærkt stigende helårsbeboelse. For at sikre
smidig afvikling af trafikken bør den nederste del af Aspedalen, der også betjener Mannadalen og Gistrup
Hedevej, udbygges, så to biler kan passere hinanden.
Vores egne grunde og erfaringer
Vi har selv et helårshus og flere tilstødende sommerhusgrunde og har sammen med en nabo gennem flere
årtier plejet vores arealer (i alt ca. 50.000 m2), så de har fremstået som meget flot natur, der også er
kommet Gistrups beboere til gode gennem årene.
Det vil medføre en værdiforringelse for os, hvis takken for dette bliver, at vores muligheder for at udnytte
disse grunde på samme måde, som der tidligere er givet tilladelse til, begrænses i form af krav om lavere
byggehøjde og mindre frihed i valg af byggematerialer mv.
I den seneste tid har vi yderligere plejet vores grunde ved at fælde en del træer, hvilket har fremhævet de
flotte bakker omkring vores hus, og vi har i den forbindelse fået mange positive tilkendegivelser fra
forbipasserende, mens meget få har været negative. Der kan nemlig være væsentligt bedre kvalitet og
naturoplevelse i vekslingvirkningen mellem træer og åbne arealer end i en enøjet fokusering på ”skoven”.
Mange sommerhusgrunde vil også være meget lidt attraktive (mørke og skyggefulde), hvis ikke man fælder
en stor del af de træer, der som et vildnis er vokset tilfældigt op på dem.
Ønske
Lad nu området udvikle sig med flotte og moderne byggerier, der vil klæde naturen bedre end forloren
træhusromantik. Hvis man vil have området til at se indbydende og naturligt ud, skal man snarere stramme
op med regler mod græsplæner, haveplanter og plantede hegn.
Venlig hilsen
Sverre Wognsen og Else Ramsgaard
Side 2 af 2

Bemærkning nr. 16

Fom:
Sent:
To:
Subject:

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>
Sendt: 21. februar 2020 14:05
Til: By og Landskab ekstern <by.landskab@aalborg.dk>
Emne: Byudviklingsplan Gistrup

By- og Landskabsforvaltningen
Hermed fremsendes mine bemærkninger til det udsendte forslag til Byudviklingsplan for Gistrup.

Med venlig hilsen
Anker Lohmann-Hansen
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Byudviklingsplan for Gistrup
Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup. Høringsfrist: 21. februar 2020.

Indledning
Aalborg kommune har lavet et omfattende arbejde med udformningen af et kommuneplantillæg
for Gistrup. Der er lyttet og konkretiseret, så helhedsindtrykket er positivt. I samme ånd tillader
jeg mig at fremføre mine bemærkninger til forslaget, for der er ting, som bør ændres inden en endelig plan vedtages i byrådet.
Der er 5 emner, som fortjener at blive genbesøgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Gistrup som haveby
Centerområdet i Gistrup
Boliger som supplement til parcelhusene
Lundby Bakker
Trafikale forhold

Ad. 1 Gistrup er en haveby og skal fortsætte med at have haveby-karakter.
Det var ulykkeligt, at byrådet fraveg havebytanken i forbindelse med lokalplanen for Dybbroparken. Her lod byrådet profit være det ledende princip. Det må være absolut sidste gang, byrådet
falder i den grøft.
Gistrup er en haveby. De fleste parcelhuse i byen har en have til boligen. Det gør byen grøn og
"luftig", og denne kvalitet præger bybilledet og gør noget særligt for byens udtryk. Det er en kvalitet, som mange beboere i Gistrup sætter pris på og en begrundelse for, at mange gerne vil flytte til
byen.
Der er eksempler på, at der ansøges om at udstykke en parcel til flere mindre parceller. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Det har betydning for naboerne, og byens udtryk som haveby
sættes under pres. Sådanne pletvise fortætninger bør generelt ikke finde sted. Kun meget store
grunde på mindst 1200 m2 bør kunne opdeles.
Det er absolut ikke i overensstemmelse med havebytanken, at der i forslaget ønskes etageboliger
og en øget bymæssighed i form af byggeri i 3 etager. Hvis Gistrup skal have udbygningsmuligheder, hvilket jeg mener, Gistrup skal, så er etageboliger og bymæssighed ikke svaret. Der er andre
muligheder, men desværre har nogle beboere især fra sommerhusområdet fået mobiliseret en
modstand mod – ja mod hvad?
Alle i Gistrup er imod, at sommerhusområdet skal omdannes til et parcelhuskvarter – en formulering, som er kolporteret af en kreds af borgere, som ønsker sommerhusområdet for sig selv.
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2. Centerområdet skal koncentreres for at sikre samspil mellem butikker og servicefunktioner.
Tre etager langs Hadsundvej
I planen foreslås at tillade 3 etager og en bebyggelsesprocent på 60% langs Hadsundvej nord for
rundkørslen, se med rødt.

Det anføres i forslaget til byudviklingsplan, at der ikke er flere restarealer til boligudvikling i Gistrup
i dag ud over Spar Es arealet og Dybbroparken. Efterspørgslen efter nye boliger, bl.a. ældrevenlige
boliger, kan kun tilgodeses ved omdannelse eller fortætning af byen. Byudviklingsplanen tager afsæt i at bevare Gistrup som en attraktiv bosætningsby især for børnefamilier. Der er fokus på at
bevare havebyens struktur ved ikke at tillade byfortætning alle steder i Gistrup, men alene i et velafgrænset område i centrum af byen.
Fortætningen skal give plads til andre boligtyper i Gistrup og være med til at sætte gang i flyttekæder, så fx ældre kan flytte fra et for stort parcelhus til en mindre bolig.
Det lyder positivt, men ønsket i Gistrup er mindre række-, kæde- eller gårdhuse i et plan med en
lille have. Mange beboere i Gistrup ønsker at bo ved jorden og ikke med såkaldte ”vandrette lejlighedsskel”. Hvor er den type boliger i byudviklingsplanen? Det er en af de ting, der i en endelig udgave bør rettes op på.
Gistrup er attraktiv, fordi Gistrup er en haveby – og der er i Gistrup et stort ønske om, at byen fortsat skal være en haveby. At bygge 3 etagers boliger med en bebyggelsesprocent på 60% langs Hadsundvej er helt ude af proportion med denne karakter. En sådan bebyggelse signalerer ved ankomsten fra nord alt andet end en haveby.
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Husene langs Hadsundvej bør være underkastet de samme regler som ramme 7.2.B2. Maks. 1½
etage for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen skal være ren boligbebyggelse uden butikker. Der skal ikke være standsende biler langs Hadsundvej, hvor der etableres cykelsti og fortov.
Vejbetjening bør ske bagfra. Boligerne kan evt. etableres som almene boliger i samarbejde med
ALABU.
Der skal strammes op på ankomsten til Gistrup gennem beplantning ikke gennem 3 etages ”Enggaard-blokke”. Ankomsten til Gistrup skal signalere haveby, men gerne byggeri med variation. Inspirationen er let at finde blandt nabobebyggelserne.
På begge sider af
Hadsundvej er der
meget attraktive bebyggelser. Det vil
være naturligt at tage
udgangspunkt i disse.
Der er alenlange ventelister til ALABUs bebyggelse øst for Hadsundvej. Med hospitalet som nabo bliver
den ikke kortere.

Centerbebyggelse
Det er en rigtig ide, at styrke centerområdet og koncentrere centerfunktionerne her.
Det er en god ide at udarbejde en lokalplan i samarbejde med grundejerne, da der er behov for forskønnelse af området og en bedre indretning af den trafikale afvikling. Desuden bør der planlægges for et bytorv i området for at skabe et nyt mødested. Der er fortsat restrummelighed i centerområdet, så eksisterende butikker kan udvide, eller nye butikker kan etablere sig.
Det hedder endvidere: Det ønskes at udvide centerområdet og det afgrænsede butiksområde mod
vest for at skabe en mulighed for eksisterende og eventuelle nye butikker langs Hadsundvej. Hadsundvej er også historisk set den gamle hovedgade i Gistrup, som også fremadrettet ønskes bevaret med forskelligartede anvendelser og som værende byens 'rygrad' med mulighed for fortætning.
Jeg ser ingen gode argumenter for denne udvidelse. Hadsundvej er på denne strækning en vigtig
skolevej, og kørende trafik til nye butikker på strækningen vil give problemer – hvor skal de parkere og vende? Det samme synspunkt som for den nordlige del af Hadsundvej.
Det er under alle omstændigheder næsten umuligt at skabe en sammenhæng mellem butikker og
boliger langs Hadsundvej. Aktiviteten bør koncentreres for at opnå et livligt torve- og centermiljø,
og dette område bør være området ved Brugsen.
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Det er tilstrækkelig rummelighed i det eksisterende centerområde, som har gode tilkørselsforhold
for biler fra Nøvlingvej og for cyklister og fodgængere fra de tilstødende stier. Tilmed ligger det eksisterende centerområde langt bedre i forhold til at tiltrække kunder fra Hadsund Landevej. Endelig er Nøvlingvej facadeløs og uden cyklister og fodgængere og dermed en langt mere trafiksikker
adgangsvej.
Der er to torvemuligheder: Det ene er ved rundkørslen, hvor der i dag er
aktivitet flere gange om
året. Det andet øst for
Brugsen. Her kan en ny
butiksenhed placeres fx
Rema eller Netto. På toppen af butikken kan placeres et boligtårn med
boliger til unge fra hospitalet m.fl.

3. Der skal være et alsidigt boligudbud i Gistrup
Gistrup er en haveby og skal fortsat være en haveby. Langt de fleste boliger er parcelhuse på egen
grund. Langt de fleste er ejerboliger.
Med Dybbroparken og Spar Es arealet kommer der et stort antal boliger i to etager. Det kan være
rækkehuse eller lejligheder. Forhåbentlig bliver en del af disse boliger lejeboliger, som der er en
skrigende mangel på.
De beboergrupper, som man bør fokusere på i Gistrup, er skilte par, som af hensyn til børnene
gerne vil blive boende i Gistrup. En anden gruppe er indflyttere fra landdistriktet, som gerne vil
nærmere til servicefunktioner, men som vil holde fast i det netværk de har i fx Nøvling, Fjellerad
og Vaarst. En tredje grupper er de ældre i Gistrup, som gerne vil bo i noget mindre og mere overkommeligt. De ønsker en overkommelig bolig i et plan med en lille have.
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I dag er situationen den, at man er nødt til at flytte til en anden by - mest ind til Aalborg, når man
får solgt, men mange udtrykker ønske om at kunne blive boende tæt på de mennesker, man kender. Aalborg kommune har skrevet: Til gengæld må bebyggelsen som helhed siges at være ret ensidig i sin målgruppe, og det kaster grus i de flyttekæder, som kunne være med til at sikre fortsatte
bosætningsmuligheder i byen. Derfor lægges der fremover især vægt på mulighed for at skabe flere
mindre boliger, som er velegnede for enlige og ældre.
De ældre i Gistrup har klart meldt ud, at de ønsker mindre boliger i form af huse i et plan med en
lille have. Behovet for mindre boliger i et plan på 100 – 130 m2 bedømmes til mindst 50 frem mod
år 2025. Det er fra flere sider blevet påpeget, at der bør være både leje- og ejerboliger blandt disse
boliger velegnede for ældre.
De er ikke kommet med i forslaget til byudviklingsplan. Det bør der rettes op på.
Der er umiddelbart to arealer, som kan komme i spil:
Det ene er arealet ved Hovgaarden, der i dag er en græsmark. Med den særdeles attraktive beliggenhed er her mulighed for at etablere boliger i et plan – med kvalitet. Muligvis tæt-lav bebyggelse med grøn kile i midten. Eksempler kunne være ”Fredensborghusene” af Jørn Utzon.
Afhængig af størrelsen på husene kan
der placeres ca. 25 huse på arealet
og stadigvæk fastholde området som
et åbent ”landbrugslandskab”.
Det er ret uforståeligt, at Aalborg
Kommune ikke ønsker at udnytte
denne mulighed for at sikre mindre
boliger i et plan til borgere i Gistrup,
som ønsker det.

Det andet er et areal, som en privat investor
har ønsket at sætte i spil til samme gruppe
beboere. Det er beliggende ved Aspedalen
som nabo til parcelhuse og bakkerne.
Der har været nogen debat om en tilpasset
bebyggelse i et plan med ældrevenlige boliger (ca. 12 stk). Det er klart, at en lokalplan
for arealet skal udformes med respekt for
beliggenheden i kanten af bakkerne.

Civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, Risbjergvej 9, 9260 Gistrup * mail: anker@lohmann-hansen.dk

6

4. Lundby Bakker er skabt til boliger i skoven
Lundby Bakker er et stort sommerhusområde, som blev udstykket for mere end 50 år siden. Grundene er som regel ret store – omkring 3.000 m2. Et stor antal grunde er bebygget med sommerhuse af forskellig kvalitet. Andre grunde henligger som natur.
I forslag til byudviklingsplan foreslår Aalborg Kommune, at der etableres en lokalplan for sommerhusområdet 7.9.S1 Lundby Krat (Lundby Bakker), der skal hjælpe til at styre byggeriet, så området
ikke udvikles til et parcelhuslignende kvarter.
Det vil være fantastisk, hvis det denne gang lykkes at få lavet en lokalplan for sommerhusområdet.
Det er prøvet 2 gange før i 1980’erne og 1990’erne, men begge gange viste det sig, at politikerne
ikke turde tage en beslutning, primært fordi man ikke ville være uvenner med nogen. Det kan måske denne gang lade sig gøre at forene Gistrupborgernes, sommerhusejernes og naturelskernes
interesser, hvis man fra alle sider er indstillet på, at der skal indgås nogle kompromiser.
Sommerhusområdet rummer en række helårsboliger, hvis beboere kæmper som løver for, at andre ikke skal have lov til at slå sig ned på en naturgrund. Det er dog en kamp mod vejrmøller.
Mange huse er bygget med helårsisolering, og mange nye huse skyder op i alt andet end sommerhusstil. Presset for at kunne bo i naturen er stort og i takt med tiden.
I forslaget hedder det: ”at sikre at der fx ikke tillades helårsboliger i skoven”. Det er at stikke borgerne blår i øjnene, at skrive sådant. Man kan ikke forhindre, at pensionister, der har ejet huset i
et år, benytter eller bygger et hus til helårsbolig. Ligeledes er det i realiteternes verden ikke muligt
at kontrollere, at familier med børn, som elsker at bo i naturen, ikke slår sig ned i sommerhusområdet.
Efter min mening bør Aalborg kommune gennem en stram lokalplan styre, hvor der i bakkerne må
være helårsbeboelse, og hvor der ikke må. Det kan ikke nytte, at mange udpeges som ulovligt boende – der skal laves en sikkerhedsventil. I bakkerne bor der i dag op mod 200 beboere.
Det er indlysende, at skovområdets karakter bør fastholdes gennem lokalplanen med store grunde
med en lav bebyggelsesprocent og bebyggelse tilpasset skoven. Bebyggelsen kan enten bestå af
enkeltparceller eller som mere koncentrerede bebyggelser i et naturområde.
Der skal udarbejdes et plangrundlag for Bakkerne med stillingtagen til områdets status som sommerhusområde, bevarelse af naturinteresser og stiforbindelser for offentligheden, kloakering af
Bakkerne for at beskytte grundvandsinteresser og meget mere. Det må ikke etableres hegn, der
forhindrer færdsel i bakkerne.
Spørgsmålet om at måtte bo i sit hus hele året har tidligere været under overvejelse omkring Sæderupvej. I dag er også ”Minkfarmen” et aktuelt område, hvor der er rum til at udvikle en samlet
plan for bebyggelse og natur. Det er ikke rimeligt på forhånd at skyde disse ønsker ned.
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Den største del af Lundby
Bakker er kommunalt ejet
og fredet.
Sommerhusområdet er et
kludetæppe af beboelse,
tomme grunde, ruiner og
sommerhuse. En lokalplan
nu kommer for sent, hvis ønsket er en harmonisering af
bebyggelsen.
Lad folk selv vælge, om de
vil bo i et hus i skoven på de
arealer, der er udpeget hertil.

For offentligheden er muligheden for at færdes i bakkerne det absolut vigtigste. Det skal derfor
sikres, at alle veje er offentlige og at der suppleres med stier, som skaber forbindelse på tværs.

Vigtigt med offentlige stiforløb
til rundture i bakkerne
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5. Trafikken i Gistrup på godt og ondt
Hadsundvej
Det er godt at høre, at stadsingeniøren holder fast i, at Hadsundvej skal opgraderes.

Sti til Gug og
Sdr. Tranders

Sti til hospitalet

Stadsingeniøren arbejder på
etablering af fortov og cykelsti
på begge sider af Hadsundvej/Selma Lagerlöfs Vej.
Det er vigtigt at etablere en direkte og sikker forbindelse til
hospitalet og ikke mindst en sikker skolevej for børnene fra Sdr.
Tranders.
Særlig krydsningen ved Sdr.
Trandersvej bør overvejes nøje.

Det er vigtigt, at ombygningen af
Hadsundvej dels bliver funktionelt ”perfekt” med gangsti og cykelsti samt en grøn rabat, hvor
der kan plantes allé-træer.
Ved indkørslen til Gistrup etableres dels en fartdæmpning og
dels en grøn byport for at signalere, at her ankommer man til en
grøn haveby.
Ind gennem Gistrup plantes en
allé, som indrammer Hadsundvej
og holder sammen på gadebilledet.
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Rundkørslen

Rundkørslen trænger alvorligt til
en opstramning. Dels er der behov for at supplere træerne langs
Nøvlingvej, men især er det oplevelsen af rundkørslen ved ankomsten fra nord, der trænger.
Der kan tænkes mange forskellige
løsninger med kombinationer af
beplantning og materialevalg på
vejbane, cykelsti og fortov. ”Shared Space” kunne være en mulighed.

Det skal ske en udvikling af det centrale Gistrup gennem en fornyelse af centeret med større bymæssighed, mulighed for en ny torvedannelse mv. Rundkørslen med de nuværende grønne og
bygningsmæssige strukturer har behov for en bearbejdning.
Der er ingen tvivl om, at rundkørslen med den markante hjørnebygning (Sirup) mellem Hadsundvej og Mølletoften er det centrale punkt i byen. Biltrafikken opleves som meget påtrængende.

Kollektiv trafik

Gistrups og det sydlige oplands
forbindelse til hospitalet er vigtig
for medarbejdere på hospitalet,
besøgende til patienter på hospitalet og for ambulante patienter.
Men den direkte forbindelse til
gymnasium og Aalborg Midtby er
lige så vigtig.

Linje 2 via hospitalet

Linje 2 kan være en del af +Bus
ruten og udfylde sin del af transportløsningen mellem Midtbyen
og den østlige del af kommunen.
En busterminal ved hospitalet er
meget tiltrængt. Den skal selvfølgelig være med gode, klimabeskyttede ventefaciliteter.
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Gistrup er grundlæggende meget tilfredse med den nuværende busbetjening. Linje 2 udfylder
sammen med linje 36 og linje 54 de behov, der for øjeblikket er i Gistrup og det sydlige opland. Det
drejer sig om elever til Gistrup Skole, gymnasieelever til Aalborghus Gymnasium og Katedralskolen
og studerende til Universitetet og andre uddannelsesinstitutioner. Ligeledes er der god forbindelse
til Midtbyens mange arbejdspladser og kulturelle tilbud.
Da der ikke er en afklaring af busbetjeningen, er det klart, at der breder sig en frygt i Gistrup, at
det velfungerende busnet i Aalborg Sydøst vil blive markant ændret. Det er yderst uheldigt, at der
ikke er redegjort for busbetjeningen og konsekvenserne for områdets beboere.
Der er ikke nogen grund til ikke at inddrage linje 2 som en integreret del af +BUS systemet. En
13.5 meter bus kan sagtens køre i samme rute som en 25 meter bus. Det kan ovenikøbet være en
fordel at kunne skrue op og ned for kapaciteten afhængigt af belastning og tidspunkt på døgnet.
Set fra Gistrup skal den fremtidige kollektive transport opfylde følgende mål:
1. Der skal være direkte forbindelse til Midtbyen med de mange kulturelle aktiviteter, de mange
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
2. Der skal være direkte forbindelse til gymnasium, folkeskole (Gistrup) og de vigtigste private skoler.
3. Da Gistrup bliver fremtidens bosætningssted for ansatte på det nye Universitetshospital, og da
mange fra Gistrup har arbejde i universitetsområdet, skal der også være direkte forbindelse hertil.
4. Fra Gistrup og opland skal der være direkte busforbindelse til de ambulante funktioner på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.
5. Omstigning til anden kollektiv transport bør være smidig og uden væsentligt tidstab. Det bør ske
i en veludbygget terminal ved Universitetshospitalet med faciliteter for chauffører og ventende
passagerer samt et nutidigt informationssystem. Her kan samles kommunale og regionale busser,
taxa, sygetransport og afsætning

Afslutning
Det er besynderligt, at Aalborg kommune på den ene side omtaler Gistrup som den måske mest
attraktive mindre by i kommunen, og på den anden side ikke vil inkludere Gistrup i gruppen af
mindre bysamfund med et særligt potentiale. Selv om Gistrup er omkranset af barrierer, der sætter grænser for en byudvikling, er det vel for alle bysamfund attraktiviteten, der udgør potentialet.
Gistrup har oplandsfunktioner på linje med en række bysamfund (de 11 byer). Tilflytningen til Gistrup er på linje med de fleste af de 11. byer. Besynderligt, at Aalborg kommune ikke kan besinde
sig til at lave en samlet gruppe på alle bysamfund over 2.000 indbyggere.

Med venlig hilsen
Anker Lohmann-Hansen
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Bemærkning nr. 17

Fra: Jørn Abildgaard <j.abildgaard@abildo.dk>
Sendt: 26. februar 2020 13:36
Til: Peder Baltzer Nielsen <peder.baltzer@aalborg.dk>
Emne: Et godt råd tak
Hej Peder
Håber alt vel hos dig og dine.
Jeg har behov for et godt råd.
Vi kimes ned fra borgere og Råd i Gistrup.
De vil have en yderligere dagligvarer til byen.
Vel Netto eller Rema.
Vi har fortalt dem, at det får de ikke.
Ved rundkørsel har vi prøvet at samle de nødvendige 4500 m2 grund. Incl. nuværende bager og slagter.
Det løber op i kr. 25.000,‐ for 5 – 6 ejendomme.
For dyrt siger kæderne.
Ingen vil placeres i hullet øst for Brugsen.
Vi havde den optimale placering sydøst for rundkørsel.
Havde købt fem parcelhuse betinget af plangrundlag til dagligvarer.
Det sagde I nej til.
Kan vi sammen finde en løsning for borgerne i Gistrup?
Jeg tror nok ikke, at vi kan få fat i de fem parcelhuse igen, om I måtte have ændret holdning.

Med venlig hilsen

Adm. Direktør Jørn Abildgaard
Udviklingsselskabet Abildo ApS
Palleshøje 130
8800 Viborg
Mail: j.abildgaard@abildo.dk
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